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Resumo
A criação de assentamentos rurais, além de grande importância social tem uma importância econômica, pois
permite que uma população possa produzir alimentos para si mesma, e ainda ser responsável por parte do
abastecimento de outras. O presente trabalho realizou a análise dos dados do Projeto de Assentamento – PA Bom
Sucesso II, que até a presente data ainda não estava regularizado, em função da divergência entre o Laudo de
Vistoria e Avaliação "Fazenda Bom Sucesso”, e o Parecer Técnico Referente à Viabilidade Técnica do
assentamento. Assim, buscamos gerar um diagnóstico do assentamento, analisando como a disparidade entre os
laudos impacta a vida do assentado. A análise deste caso demonstra a necessidade de um melhor planejamento,
principalmente na avaliação do potencial da terra para fins de reforma agrária. Os dados levantados parecem
insuficientes para uma adequada tomada de decisão tendo em vista que famílias já residem no local, e esperam
que o assentamento seja efetivado
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Introdução:
O inicio da história dos latifúndios brasileiros remonta à criação da Lei de Terras de
1850, conforme dito por Gonçalves (1984), esta lei, juntamente com o fim do regime das
sesmarias determinou que a posse da terra se daria através da compra, o que tornou
impossível a aquisição de terras pela maior parte da população, principalmente pelos colonos,
que acabavam de chegar no país para servir de mão-de-obra rural, substituindo os escravos
devido à proibição do tráfico negreiro. Logo, a única opção que a população de renda mais
baixa teria era de se submeter aos proprietários, resolvendo o problema destes e consolidando
a “vocação agrícola brasileira” dando inicio à oligarquias fundiárias exportadoras. Com o
avanço da técnicas de produção juntamente com relações de produção como colonatos, foreiro
e meeiros, combinando assim minifúndios e latifúndios.
Para Silva (1998) a expansão da grande empresa capitalista na agropecuária brasileira
nas décadas de 1960 e 1970 foi bastante acelerada. Essa expansão destruiu milhares de
pequenas unidades de produção, onde o trabalhador rural obtinha não apenas parte da sua
própria alimentação, como também alguns produtos que vendia nas cidades. Foi essa mesma
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expansão que transformou o colono em boia-fria, que agravou os conflitos entre grileiros e
posseiros, fazendeiros e índios, e que concentrou ainda mais a propriedade da terra. O que nos
demonstra que grande parte dos problemas de concentração não só de terra, como também de
riqueza e poder no país iniciaram-se com políticas que favoreceram os que já tinha poder
impossibilitando que haja qualquer tipo de equilíbrio social, proveniente da ascensão da
classes mais baixas.
De acordo com Leite et al. (2004) os assentamentos rurais criam a possibilidade de
acesso ao direito básico de habitação e inserção no mercado de trabalho às famílias que
originalmente não teriam essas condições, possibilitando a garantia da subsistência e de
comércio. Assim, a criação de assentamentos além de grande importância social tem também
uma importância econômica, pois permite que uma população possa produzir alimento para si
mesma e ainda ser responsável por parte do abastecimento de outras. Além de, como nos
demonstra Medeiros e Leite (2004) os assentamentos melhoram a condição de vida dos
assentados afetando o comércio local, a geração de impostos, movimentação bancária entre
outros fatores, comprovando que os assentados têm um peso positivo na dinâmica do
desenvolvimento regional.
A instalação das famílias é o início da vida no assentamento, é quando a família recebe
sua gleba para explorar e morar, logo após, com a elaboração do Plano de Desenvolvimento
do Assentamento - PDA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
começa os investimentos em obras de infraestrutura nos assentamentos. O PDA é um estudo
realizado pelo INCRA com a participação da comunidade, assim, o estudo faz um diagnóstico
da realidade local e apresenta propostas viáveis para desenvolver todos os aspectos da vida do
assentado e da comunidade. (INCRA, 2017)
Tendo em vista estas considerações o presente trabalho busca realizar o levantamento
dos dados do Projeto de Assentamento – PA Bom Sucesso II que até a presente data não está
regularizado devido a divergência entre o Laudo de Vistoria e Avaliação "Fazenda Bom
Sucesso” realizado em 2004 e o Parecer Técnico Referente à Viabilidade Técnica do
assentamento emitido em 2014. Dessa maneira, o estudo busca explanar acerca do diagnóstico
do assentamento e como isso impacta a vida do assentado frente a essa disparidade e as
necessidades para alcançar os objetivos do assentamento.
Para elaboração deste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre os Planos de
Desenvolvimento do Assentamento (PDA) de 2003 e de 2013 do Bom Sucesso II, além de
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consulta a bibliografias que abordem o assunto a fim de espacializar e compreender a atual
situação do respectivo PA.

Localização da área:
O município de Flores de Goiás está localizado cerca de 240 km de Brasília e 440 km de
Goiânia (Mapa 1), é formado por uma população rural e jovem, têm aproximadamente 14 mil
habitantes e 21 assentamentos com cerca de 2 mil famílias (Cooperar, 2013). A economia da
região é basicamente oriunda do meio rural e na agricultura familiar se sobressaem os
produtos dos assentamentos. A região do município está localizada no Nordeste Goiano,
Freitas (2004) apud Bittencourt et. al (2005) aponta que a inserção do Nordeste Goiano na
divisão regional do trabalho não é significativa no processo de produção de riquezas no
Estado, o que a torna a região com as piores condições de vida da população.

Mapa 1 – Localização do município de Flores de Goiás. Fonte: Elaborado pelos autores
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O PA Bom Sucesso II está localizado na Fazenda Bom Sucesso a aproximadamente 9
km de distância do município de Flores de Goiás (Mapa 2). O decreto de desapropriação foi
dado em 2003 e três anos depois a imissão de posse tendo como área total 1.573 hectares
sendo que 20% dessa área são destinadas a Reserva Legal. É possível observar através da
interpretação dos mapas elaborados que o assentamento rural Bom Sucesso II é maior que
toda a mancha urbana da cidade Flores de Goiás, ainda, segundo o censo do IBGE (2010) o
Produto Interno Bruto (PIB) do município, demonstra que a maior parte vem da agropecuária,
o Censo Agropecuário de 2006 aponta um área de 35.700 ha de áreas com espécies florestais
variadas (árvores e palmáceas) usadas para lavoura e criação de animais.

Mapa 2 – Localização do PA Bom Sucesso II. Fonte: Elaborado pelos autores
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Discussão dos resultados:

De acordo com o PDA realizado no ano de 2013 a população rural de Flores de Goiás
é aproximadamente 73%, significantemente maior que a urbana, que é cerca de 26%. É
possível observar através do Mapa 2 que a área da do PA Bom Sucesso II é significativamente
maior que a mancha urbana da cidade de Flores de Goiás. Assim, o retorno do crescimento da
população rural coincide com a criação da maior parte dos PA’s, dessa forma, pode-se
considerar que a política de Reforma Agrária, em conjunto com outros aspectos
socioeconômicos, contribui para o acréscimo da população rural no município.
De acordo com a COOPERAR (2013) o PDA foi elaborado baseado em duas
diferentes perspectivas, embora, complementares. A primeira reflete a dimensão formal do
processo de implementação dos assentamentos rurais no país, buscando atender às exigências
e determinações do INCRA e os determinados órgãos ambientais responsáveis. A segunda diz
respeito ao processo de reflexão pelas famílias assentadas a respeito de sua condição de vida,
dos desafios enfrentados, de seus sonhos e planos. Sendo assim, o trabalho baseou-se na
interface de metodologia que levou em consideração o desejo e a opinião das famílias
assentadas, estimulando a participação ativa das mesmas na etapa do diagnóstico e mediando
o processo de construção das prioridades coletivas da população em relação aos desafios
apresentados pela realidade. Ademais, o fortalecimento do canal de diálogo com os órgãos do
poder público local e estadual torna-se fundamental enquanto ação estratégica no sentido de
garantir a implementação do PDA, o que faz parecer que tenha sido feito da melhor maneira
possível, garantindo que os assentados consigam a partir do PDA uma ascensão social,
conforme o previsto garantindo assim a função social da terra, diferente dos latifúndios que
são resquícios de uma sociedade excludente.
Em 2013 as famílias assentadas não causavam danos ambientais graves ou mesmo
transformações significativas na área por não estarem residindo em suas parcelas. Consta no
PDA que devido o assentamento não possuir parcelas demarcadas a exploração agrícola é
muito pequena e a pecuária tem maior importância. Consta no PDA que 46 % da área é
coberta por Latossolos distróficos por apresentar alta acidez por alumínio e ser pobre em
nutrientes, como cálcio magnésio e potássio, fundamentais para o desenvolvimento de plantas
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o que torna um limitante para exploração agrícola em escala comercial. O mesmo documento
aponta que as áreas de APP e reserva legal não estavam cercadas e os gados dos moradores
transitavam livremente por essas áreas causando compactação do solo e princípios de erosões.
No PA Bom Sucesso II a obtenção de renda das famílias assentadas é composta
principalmente de atividades realizadas fora da área dos lotes, seja por diárias realizadas no
PA, em fazendas vizinhas, ou de atividade dentro da cidade de Flores de Goiás. Algumas
pessoas declararam receber benefício social, aposentadoria entre outros, muitas das famílias
ainda não cultivam seu lote por diversos fatores, como por não existir o parcelamento dos
lotes e a ausência de energia elétrica e de água potável. Principalmente por esses motivos são
poucas as pessoas que declararam que sua renda é oriunda do cultivo do seu lote.
(COOPERAR,2013)
As atividades produtivas no assentamento são realizadas de forma desordenada nos
arredores dos barracos. A demora em realizar o parcelamento dos lotes cria vários entraves
tanto para a produção agrícola em escala comercial quanto para a produção de animais. A
criação de animais de grande e médio porte fica praticamente inviabilizada por necessitar de
pastos cercados. Como a criação de animais de médio e grande porte não é uma opção viável
econômicamente, as famílias do assentamento buscaram na criação de aves, pela facilidade de
possuir galinheiros próximos às casas, uma solução devido ao seu baixo investimento e a um
relativo retorno financeiro.
O PDA - PA Bom Sucesso II traz como plano de ação para a organização do
assentamento a proposta de estabelecer 63 parcelas sendo trabalhadas individualmente em
regime familiar explorando a potencialidade de todas as áreas. As APP’s e as Reservas Legais
serão demarcadas respeitando a legislação ambiental vigente, sendo que para a Reserva Legal
será destinada as áreas mais preservadas.
Ainda é proposta a utilização de uma área coletiva no núcleo para que as famílias
possam se reunir para fazer almoço coletivo, melhorar o entrosamento das famílias; uso e
reformas das estruturas existentes; parque infantil, campo de futebol, igrejas, posto de saúde;
construção de agroindústria; setores de produções; centro comunitário e reuniões
(COOPERAR, 2013).
Frente às dificuldades já encontradas na instalação do PA Bom Sucesso II no ano de
2014 foi divulgado um parecer técnico que aponta para alguns problemas de implantação
deste PA, são colocados como pontos de impedimento o baixo percentual de terras propícias à
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exploração agropecuária; impedimentos ambientais legais sobre a área do imóvel;
espacialidade e dispersão da APP no imóvel; e baixa fertilidade natural do solo (INCRA,
2014).
O parecer técnico de 2014 referente à viabilidade do PA considerou que a
porcentagem de terras com melhor potencial agrícola é insuficiente para a continuidade da
implantação de um projeto de reforma agrária. Sendo a área da fazenda incapaz de suprir as
necessidades que um assentamento rural requer, pois o mesmo não possui recursos naturais
suficientes para que estes não se esgotem no futuro. Ainda é apresentada a questão ambiental
como relevante sendo que a área está sujeita a várias restrições condicionantes impostas pela
sensibilidade ambiental e pela sua importância à preservação e à proteção ao meio ambiente.
Assim, tendo como consideração as divergências dos resultados dos documentos e a já
instalação mesmo que precária de famílias na área do assentamento é importante repensar as
políticas públicas e como elas podem impactar a vida do assentado. Como reflexão inicial
tem-se que o crescimento da população rural no município onde está inserido o assentamento
comprova que os PA’s estão proporcionando uma qualidade de vida e renda financeira para
famílias da região, assim, a consolidação do PA Bom Sucesso II agrega mais força para a
agricultura familiar e melhoria de vida para mais famílias.
Contudo é evidente que a falta de divisão das glebas e de infraestrutura no
assentamento impede ao assentado dar início às atividades agrícolas. Esse problema relatado
no PDA (Cooperar, 2013) se agrava com a divulgação do relatório técnico (Incra, 2014) que
aponta problemas para a continuidade do assentamento na área, frente a estas questões e ao
fato de já existir um esboço de assentamento e uma expectativa das famílias beneficiadas o
presente estudo aponta para a necessidade de acompanhamento do caso do assentamento e a
readequação das glebas para as áreas que apresentem capacidade de uso da terra bem como a
realocação das famílias para outros assentamentos existentes na região.
De acordo com Niederle (2015), a discussão em torno dos índices de produtividade
dos latifúndios parou, já que eles deveriam ser utilizados para a reforma agrária, o que levou a
parar também uma reflexão maior sobre a “função social da terra”, devido ao fato de ter
privilegiado apenas os aspectos produtivos agrícolas, e não os de cunho social e ambiental.
Atualmente a terra é vista como um insumo agrícola, uma mercadoria, a agricultura
produz matéria-prima e não alimento e o rural perde assim o sentido enquanto lugar de vida,
para tornar-se em espaço de produção, com grandes monoculturas que geram assim a
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concentração de renda a agricultura moderna. Dessa maneira, ancorada pela obsessão por
produtividade a agricultura moderna tornou-se incapaz de reconhecer os inúmeros
ecossistemas e outras formas de produção que conservam parcelas significativas de bens
culturais e ecológicos que caracterizam a diversidade do mundo rural brasileiro.
Como aponta Mattei (2014) a agricultura familiar desempenha um papel que vai além
dos aspectos meramente produtivos, em regiões em que predomina este tipo de agricultura
existe uma maior preservação dos recursos naturais e um espaço físico ocupado com gente,
cenário totalmente oposto ao que se observa das áreas ocupadas pelo agronegócio. Isso revela
uma perspectiva de produção mais sustentável e ainda a inserção social e econômica dos
assentados antes tidos como marginalizados.

Considerações finais

A análise deste caso demonstra a necessidade de um melhor planejamento,
principalmente na avaliação do potencial da terra para fins de reforma agrária. Os dados
levantados parecem insuficientes para uma adequada tomada de decisão sobre questões como:
capacidade de suporte da área para fins agrícolas; distribuição e tamanho mais adequado das
glebas; restrições e potencialidades dos solos; separação das áreas por fragilidade ambiental
ou potencial de degradação; locais mais adequadas para servirem de áreas de empréstimo e
construção de estradas.
Mesmo diante da dificuldade apontada pelas questões técnicas é necessário se ater ao
fato que já residem famílias no local do PA, dessa maneira, o planejamento para o futuro do
assentamento deve ser em torno dessas mesmas famílias a partir das características físicas que
demonstrem ser mais viáveis para o manejo e preservação da área.
É importante ressaltar mais uma vez que a agricultura familiar vai de contramão ao
viés do produtivismo exacerbado e acelerado do agronegócio que resume-se a produção de
grãos que maioritariamente são voltados para a pecuária intensiva e para a exportação. A
reorganização do PA Bom Sucesso II tende a contribuir para o fortalecimento da agricultura
familiar que tende a ter uma produção diversificada que visa buscar uma harmonia ambiental
utilizando modos de produção orgânica e agroecológica a base de energia renovável.
Por fim é necessário advertir sobre a falta de preparação por parte dos órgãos em que
compete à reforma agrária, tendo como exemplo o PA analisado neste trabalho, onde se
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evidencia uma grande imperícia na sua implementação, afetando sobretudo o futuro dos
assentados. Ainda, evidenciar que valorizar a agricultura familiar oriunda de assentamentos
rurais significa conhecer a origem dos alimentos e inserir social e econômicamente indivíduos
capacitados, contudo antes desprovidos de terras e oportunidades.
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