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Canta como se fosses 

Outra emancipação 

Sê irmão e irmanece! 

Somos remotos, 

Mas de vez em quando somos terremotos… 

E quando faltar um futuro, escreve no muro é a minha vez! 

Há palavras que nasceram para a porrada! 

 “Há palavras que nasceram para a porrada” é um concerto que resulta de uma parceria entre 

um conjunto de músicos e o projeto ALICE que combina arte e ciência, cruzando diferentes 

razões/emoções e partilha de histórias marcadas pelas dinâmicas de exclusão e exploração de 

séculos de colonialismo, patriarcado, desigualdades sociais e segregação urbana. As narrativas 

são adensadas pela escrita e interpretação de um conjunto de rappers: Capicua (Ana Matos 

Fernandes), Chullage (Nuno Santos), Hezbó MC (Jakilson Pereira) e LbcSoldjah (Flávio 

Almada). 
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RESUMO - Este estudo discute a presença e a função de representações sociais sobre 

assentados rurais. Avalia as relações sociais entre o assentamento “Fazenda da Barra” e o 

vizinho bairro urbano de nome “Ribeirão Verde” no município de Ribeirão Preto – SP. As 

entrevistas revelaram que as nomeações “baderneiros, desocupados, aproveitadores, 

criminosos, não aptos ao meio rural, preguiçosos, vagabundos” são representações sociais 

comumente atribuídas aos assentados rurais e não são elementos apenas espinhosos para as 

relações sociais. Mas, recalcitrantes interpelações entre um mundo materializado pelas 

representações sociais e um mundo sonhado como possibilidades de realizações vantajosas 

tanto para assentados rurais como para moradores urbanos. O assentamento “Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável Fazenda da Barra” é  o primeiro projeto de reforma agrária do 

país localizado dentro de área urbana de uma grande cidade. Mais de 400 famílias vivem na 

“Fazenda da Barra” e mais de 30 mil moradores no bairro urbano “Ribeirão Verde”. Sob o 

aspecto da psicologia social estudada por meio da categoria de lugar da ciência geográfica se 

procurou estudar se estas nomeações provêem de normatizações hegemônicas do modo de 

produção capitalista no mundo; de questões de fundo estritamente emocional ou se são 

conceitos engessados no que Lefebvre considera como parte de um espaço que é “percebido”, 

“concebido” e “vivido” (2006, p. 103-104).  

Palavras-chave: representações sociais, assentamentos, reforma agrária, reforma urbana, 

agricultura familiar, hegemonia global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT - This study discusses the presence and the function of the social 

representations upon settlers. Reflect about relations between the land reform settlement  

“Fazenda da Barra” and the urban neighborhood “Ribeirão Verde”, on the Ribeirão Preto city, 

São Paulo state, Brazil. This study aims to understand the current contours of the presence 

and the function of the social representations upon settlers as violent, criminals, an awkward 

to rural work or lazy. The land reform settlement “Fazenda da Barra” is the first social interest 

land for reform purposes, an important instrument in the service of the social function rural in 

the country, on the big urban area. More than 400 people families live in the rural land 

settlement and more than 30 000 people live in the urban neighborhood, “Ribeirão Verde”. I 

justify that study are really being hit with  that social representation, especially regarding the 

regional economic development, discourage of land reform and education of children and 

adolescents. Children settlers and urban children are students in the same school. This study 

evaluated on the look off the social psychology and geography science. The author concluded 

that the social representation is related to the presence of global hegemony normal about the 

capitalism production and not only upon emotional feelings. The social representations are 

obstacles according to Lefebvre´s […] upon space as “perceived, conceived and lived […] 

(2006, p.103-104). 

 

Key words: social representations, land reform, urban reform, family farms, social psychology, 

global hegemony 
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INTRODUÇÃO 

 

Num momento em que as condições de lutas por um mundo menos desigual para todos 

estão cada vez mais difíceis, quando os novos rumos sobre a Reforma Agrária estão sendo 

decididos ou negligenciados no país, não enfrentar questões como a das representações sociais 

sobre assentados pode significar menos eficiência nas articulações locais e engessamento do 

processo de desenvolvimento econômico tanto no meio urbano como no rural. São 

representações sociais os rótulos “baderneiros, desocupados, aproveitadores, criminosos, não 

aptos ao meio rural, preguiçosos, vagabundos”, representações sociais comumente atribuídas 

aos assentados rurais que, apesar de reconhecidas e reproduzidas pela imprensa em geral e 

pela sociedade podem estar sendo pouco avaliadas. E, ignorar o peso do pensamento dos 

indivíduos é um questionamento da psicologia social (BILLIG et al., 1988 apud VALA, 2000, 

p. 457 In: SOUSA ; VILLAS BÔAS, 2011, p.7).  

Este estudo buscou desde o primeiro capítulo, com a teoria das “Representações Sociais”, 

a “Categoria Geográfica de Lugar e com a Psicologia Social” um caminho para avaliar essas 

representações sociais, reproduções ideológicas decorrentes do processo histórico de 

modernização agrícola e de concentração fundiária e/ou resultantes de significados estáticos 

construídos e transformados em algo imutável, como avalia Lefebvre (2006, p. 103-104). 

Estudou-se se as representações sociais seriam interferências afetivas individuais (PENELUC, 

2011, p.29) ou se estariam somente relacionadas aos fatores históricos hegemônicos. Com 

Moscovici (1981, p. 181)se analisou se essas representações sociais se transformaram em 

versões contemporâneas do senso comum. A avaliação ocorreu sob a metodologia da teoria 

dialética sintética de Lefebvre quanto ao que é “percebido”, “concebido” e “vivido”. 

O recorte temporal desse estudo se dá entre julho e outubro do ano de 2014 por meio de 

análise bibliográfica e de informações colhidas junto aos assentados da “Fazenda da Barra” e 

junto aos moradores do bairro “Ribeirão Verde”, em Ribeirão Preto - SP. Objetiva-se discutir 

possíveis interferências dessas representações sociais na qualidade e quantidade das relações 

vividas entre esses grupos vizinhos geograficamente. E se verificou alguns dos impactos 

destas representações num inusitado espaço escolar, frequentado por esses dois grupos 

populacionais, alunos assentados e alunos moradores do bairro. No Apêndice, apresenta -se as 

entrevistas realizadas para este estudo. 
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CAPÍTULO 1. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, TEORIAS, PROBLEMATIZAÇÃO. 

Neste primeiro capítulo abordam-se as hipóteses que levaram à problematização: 

“Assentados e moradores urbanos: um estudo sobre as representações sociais nas relações 

entre o bairro urbano Ribeirão Verde e o assentamento rural Fazenda da Barra, Ribeirão Preto 

– SP”. Também se apresentam os objetivos e as justificativas sobre a escolha deste tema; a 

metodologia adotada e, a partir das análises das entrevistas realizadas, apresenta-se os 

referenciais teóricos sobre as representações sociais e também sobre a categoria geográfica de 

lugar, teorias que embasaram esse estudo. 

 

1.1 Histórico, Objetivos Geral e Específicos  

O presente projeto de pesquisa parte do objetivo geral de se constatar ou não a 

presença das representações sociais historicamente atribuídas sobre os assentados e em caso 

de confirmação, começar a entender se estas podem ou não interferir, hoje, na forma com que 

moradores urbanos e assentados se relacionam na região de estudo. Sendo o objeto desse 

estudo os assentados residentes no assentamento “Fazenda da Barra” e os moradores urbanos 

residentes no bairro “Ribeirão Verde”, ambos no município de Ribeirão Preto - SP, espaços 

vizinhos um do outro, separados por poucas ruas ou quarteirões. O assentamento e o bairro 

estão localizados na zona norte da cidade, região impactada pela ação do mercado imobiliário 

com a expansão de loteamentos e condomínios. 

 Tratou-se aqui de analisar representações sociais pejorativas, como a de que 

assentados são baderneiros, desocupados, aproveitadores, entre outras. E objetivou-se 

especificamente avaliar se essas representações sociais interferem nas relações sociais entre 

jovens assentados e entre jovens do bairro urbano, clientela da mesma escola de Ensino 

Fundamental e Médio, localizada no bairro urbano “Ribeirão Verde”. 

Os assentados do assentamento “Fazenda da Barra” e os moradores urbanos vizinhos 

do bairro “Ribeirão Verde” mantém diferentes relações econômicas e sociais. O assentamento 

tem produção agropecuária para a subsistência e muitos lotes geram renda com a produção de 

verduras, legumes e produtos granjeiros que também chegam à mesa dos moradores do citado 

bairro. Há potencial para mais investimentos na produção de alimentos para atender grande 

parte da cidade. Procurou-se compreender se as citadas conceituações seriam obstáculos entre 

o bairro e o assentamento e se impediriam melhor compreensão sobre o território que co-

habitam. 
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A família moradora nessa área urbana desenvolve relações diversas com a família 

assentada da “Fazenda da Barra”. Os vizinhos assentados frequentam lojas, bares e mercados 

da região urbanizada. E a família moradora urbana, nessa área de estudo, também exerce 

atividades múltiplas, não estritamente urbanas (algumas casas mantém galinheiros e hortas), 

adquirem produtos e serviços dos assentados, enfim, são universos pouco antagônicos onde as 

citadas representações sociais atuam de forma aparentemente invisível.  

 Ambos estes segmentos populacionais enfrentam problemas comuns como o acesso à 

rede pública de saúde, transporte, emprego e educação e carregam na maioria das vezes, a 

mesma origem demográfica com mobilidade interestadual, empurrados para a região de 

Ribeirão Preto por motivos sociais e econômicos similares, envoltos no mesmo processo 

histórico em busca de melhor qualidade de vida, no todo que o conceito “qualidade de vida” 

possa representar (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007, p.14). 

 

1.2 Hipóteses 

 As citadas representações sociais seriam nacionalmente referidas aos assentados. 

Procurou-se verificar se elas podem estar de alguma forma presentes nesta região e 

interferindo ou moldando as relações humanas, nesta região de estudo. Para isso, foram 

realizadas entrevistas de campo, procurando desvencilhar a presença ou não dessas 

conceituações. Procurou-se saber se as citadas representações sociais quando presentes podem 

ou não de alguma forma interferir no que pode vir a ser uma rica oportunidade de convivência 

entre um meio urbano quase rural e um meio rural quase urbano, áreas geograficamente 

próximas que, teoricamente tenderiam a promover mais conhecimento uns sobre os outros. 

 Estando muito próxima da área urbana, a família assentada se relaciona com o bairro, 

ao mesmo tempo em que os moradores urbanos também estabelecem relações importantes 

com o assentamento. Trata-se de uma constância onde o meio rural e o urbano figuram como 

complexos muito distantes do ideário de isolamento apregoado ao meio rural - o jardim do 

Éden. Também distante dos ideais atribuídos como vantagens do meio urbano - este sim um 

lugar de progresso e luzes (WILLIAMS, 1990, p. 200). 
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1.3 Justificativa 

 Compreender a origem, no passado, as raízes e a função das representações sociais é 

importante pelos sentidos contraditórios gerados. Percebeu-se durante a pesquisa, em visitas 

in loco ao citado assentamento que os conflitos internos em torno da dimensão das posturas 

organizativas quanto às questões “posse da terra ou produção agrícola” são permeados por 

estas representações sociais. São reconhecidas, mas, de acordo com informações orais 

colhidas no assentamento são pouco enfrentadas como algo a ser superado, o que pode estar 

interferindo também nas relações internas: “[…] a gente sabe que falam da gente [...] mas [...] 

fazer o quê [...]”, (informação verbal)
1
. 

 Percebeu-se também, durante a pesquisa, em visitas in loco ao citado bairro urbano, 

que as representações sociais podem exercer um papel estruturante e ao mesmo tempo 

estruturador das questões hegemônicas do mundo globalizado. Uma pedra que em ambientes 

evidentemente ricos como esses tende a impedir as relações: “[…] Sem-Terra você sabe [...] a 

gente nunca sabe [...] mas vamos levando [...]” (informação verbal)
2
. A proximidade 

geográfica pode representar uma oportunidade social e econômica importante para a 

economia regional, tanto pela promoção das vantagens de uma vizinha produção de alimentos 

frescos como pela promoção da qualidade e da quantidade de possibilidades para relações 

comunitárias e de desenvolvimento regional. Obstáculos para iniciativas coletivas conjuntas 

como para a recuperação de áreas degradadas do entorno ou para geração de trabalho e renda, 

fatores que interessam tanto ao bairro como ao assentamento. Apesar da necessidade, até o 

momento não se soube de nenhum projeto coletivo discutido e decidido conjuntamente entre 

esses dois grupos sociais. Justifica-se este estudo também pela presença e pela reprodução 

destas representações sociais no espaço da escola frequentada por adolescentes assentados e 

adolescentes da zona urbana, fator que empurra para o futuro um problema cujas proporções 

ainda são pouco conhecidas nesse universo: “Nem o senso comum nem a ciência podem 

caminhar sem partir da estrita consideração do que é propriamente real na experiência” 

(Alfred Whitehead In: SCHUTZ, A. 1953, p.1). 

 

 

  

                                                             

1

Informação fornecida pelo assentado A.M.S. 55 anos durante visita ao assentamento, 2013. 
   
2 Informação fornecida para esta pesquisa, pela moradora do bairro I.M.S. 34 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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1.4 Metodologia 

 Para compreender as representações sociais envolvendo assentados e moradores do 

bairro urbano vizinho ao assentamento citado, uma pesquisa de campo foi realizada entre abril 

e julho de 1014 com base em entrevistas realizadas com assentados adultos no assentamento; 

com moradores adultos no bairro urbano; com alunos assentados e alunos moradores do 

bairro, estudantes da mesma escola pública localizada no bairro urbano citado. Para a 

realização das entrevistas foram quatro idas a campo, duas em abril (com assentados, no 

assentamento) e duas em julho (no bairro e na porta da escola do bairro), todas em 2014. Nas 

quatro visitas, foram apresentadas perguntas similares. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória que começou com um levantamento 

bibliográfico com a interposição dos contextos pesquisados e posterior análise. Por ser um 

tema que envolve crenças e conceitos abstratos se objetivou buscar ao máximo a aproximação 

bibliográfica do que se ouviu sobre os pontos de vistas dos envolvidos sem, contudo 

identificá-los na pesquisa. Por isso, foram trocadas as iniciais dos nomes dos entrevistados 

para melhor coleta e divulgação dos relatos, tendo em vista possíveis constrangimentos. 

Portanto, a linha de pesquisa segue o método qualitativo, alcança apenas até ao 

pressuposto de que “[...] as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, 

sentimentos e valores [...] onde o comportamento tem sempre um sentido, um significado que 

não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado […]” (ALVES-

MAZZOTTI; G. 1999, p.131). O universo da pesquisa foi composto por dez entrevistados, 

alunos moradores; dez entrevistados, alunos assentados; dez entrevistados, moradores adultos 

e dez entrevistados, adultos assentados. Pessoas escolhidas aleatoriamente nas ruas do bairro, 

no assentamento e na entrada da escola que responderam a um total de 10 perguntas cada. 

Outras perguntas aleatórias, genéricas também foram feitas aos assentados e aos moradores 

do bairro (Apêndice). Foram utilizadas entrevistas com roteiros abertos, entrevista 

semiestruturada, iniciando com diálogo aberto, mas previamente preparado sob a guia das 

perguntas previamente elaboradas junto ao professor-orientador dessa monografia, temas 

geradores que pudessem livremente nos levar ao entendimento das representações sociais.  

Buscando inserção minimamente isenta nos dois contextos sociais da pesquisa, o 

bairro e o assentamento, utilizou-se a técnica de entrevista gravada, com celular, de forma 

semi-orientada, onde, de acordo com Queiroz (1991, p. 59-61,) o pesquisado consegue falar 

mais que o pesquisador, sem, contudo dominar indiretamente e orientar o diálogo. No pós-
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entrevista interpretou-se o discurso das respostas, por transcrição da entrevista, escuta das 

respostas, intercalando escuta e leitura do material já transcrito.  

Checou-se as características do discurso, ou seja, a variação das versões, se 

contraditórias ou não, aproveitando cada detalhe como silêncios ou hesitações, para na etapa 

final do trabalho estabelecer ou não a hipótese inicial do projeto da monografia no espaço 

analisado. Aproximando-se do método da dialética sintética
3
 de Henri Lefebvre entende-se 

como espaço, o que é socialmente produzido, com todas as suas contradições, sendo espaço, 

na teoria de Lefebvre, o resultado de uma dialética em três processos interconectados e nunca 

separados: o espaço “percebido”, “concebido” e “vivido” seja por interação, conflito ou 

alianças: 

[…] Se nós considerarmos o conteúdo, se existe um conteúdo, uma 

proposição isolada não é nem verdadeira, nem falsa; toda proposição 

isolada deve ser transcendida; toda proposição com um conteúdo real 

é ambos verdadeira e falsa, verdadeira se é transcendida, falsa se é 

declarada como absoluta […].  (LEFEBVRE, 1968, p.42).  

 

Apesar do sentido aparentemente prático que confere Lefebvre ao método, quando se 

analisa a reprodução das representações sociais no espaço, obtém-se nas análises 

contraditórias um sentido sintético que ao mesmo tempo se complementa com o abstrato do 

tema das representações sociais. Isso tendo em vista o assentado como representado 

socialmente por meio das mediações reproduzidas por toda a sociedade, observando que o que 

é vivido pode não ser percebido, apesar de concebido em algum momento. 

 Como são múltiplas as escalas dessa análise, optou-se apenas pelo foco no lugar dos 

sujeitos estudados, o assentamento “Fazenda da Barra e o bairro Ribeirão Verde”. Espaço 

social repleto de contradições que a análise das entrevistas realizadas nesse estudo apenas 

tentou esclarecer expondo realidades e as citadas representações sociais, procurando o que 

Lefebvre considera como real, o que tende ele próprio a se analisar, a apresentar uma síntese 

que, no caso é expresso por meio da representação social. 

 Observou-se o que Lacoste (2003, p. 171-9) analisa sobre a ciência, a necessidade de 

uma postura ética enquanto pesquisador para que todos falem livremente ou se recusem a 

falar, como ocorreu em alguns casos. Foi exposto tratar-se de uma pesquisa do curso de 

                                                             

3
 “O pensamento dialético significa o reconhecimento de que a realidade social é marcada por contradições e que somente 

pode ser entendida por meio da compreensão dessas contradições” Schmid (2012). 
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Geografia, apenas para fins da graduação: “[...] as pessoas devem saber o porquê das 

pesquisas de que são objeto [...]” Lacoste (2003, 171-9).Alguns foram mais receptivos e 

comunicativos, outros impuseram pausas e silêncios, o que obrigou a repetições da mesma 

pergunta. Em vários momentos ouve críticas dos entrevistados, alegando que estavam 

“cansados de responder perguntas e pesquisas, que pouco “serviam” às suas vidas”.  A ciência 

geográfica obriga essa reflexão, mesmo para realizar um trabalho de conclusão de curso, pois, 

durante as entrevistas percebeu-se que seria preciso observar como as pessoas receberiam o 

olhar do pesquisador na formulação das perguntas. Como considera Callai In: Castrogiovanni 

(2000, p.94), a distribuição espacial dos fenômenos representam questões não visíveis que 

precisam ser descortinadas, analisadas a partir do que a organização espacial está revelando.  

Durante as entrevistas realizadas, fixou-se nas questões, porém, dando liberdade de 

tempo de resposta ao entrevistado, sem nenhuma intervenção direta para que não se 

sobressaíssem os pontos de vista do pesquisador. Mas, mesmo com todos os cuidados, fica 

evidenciada essa relação de poder, principalmente pelo constrangimento que o tema gera. Ou, 

mais precisamente, de acordo com a interpretação de Friedrich Nietzsche quando criticou a 

crença positivista de que os fatos podem ser compreendidos e apreendidos em si somente até 

certo ponto:  

[…] Não podemos constatar nenhum factum em si: é talvez um 

contrassenso querer esse tipo de coisa. Tudo é subjetivo, dirão vocês: 

mas isto já é uma interpretação; o sujeito não é um dado de fato, mas 

algo que se ajuntou com a imaginação, que se colocou depois […] (F. 

NIETZSCHE In: ALMEIDA, 2005, p.276). 
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1.5 Representações Sociais: Referenciais e Análises das Entrevistas  

 

Os assentados rurais geralmente são representados socialmente (inclusive pela 

imprensa e autoridades), ora como criminosos, ora como não aptos ao meio rural, ora como 

preguiçosos e vagabundos, entre outros termos, ora como “[…] invasores da propriedade 

alheia, (pessoas) depredadoras, perigosas, marginais, enfim, [...] imagens [...] que vão 

paulatinamente, formando o imaginário individual e social de grande parte da sociedade [...]” 

Silva (2004, p.10).Em vários depoimentos, tanto moradores do bairro urbano como 

assentados confirmaram a presença destas representações sociais nessa região de estudo, 

território dividido paradoxalmente entre a zona urbana periférica da cidade de Ribeirão Preto, 

extensas áreas privadas de cultivos de cana-de-açúcar e um assentamento rural pautado pelo 

modelo de agricultura familiar com produção para a subsistência e para geração de renda 

(Capítulo 3.1.). 

Nesse estudo foi possível apenas um primeiro passo nessa compreensão já que as 

representações sociais perpassam diferentes grupos sociais como donas de casa, estudantes, 

profissionais diversos, cujas posições precisariam ser analisadas cada uma em seus contextos 

sociais. Optou-se por entrevistar apenas estudantes, assentados e moradores urbanos e adultos, 

assentados e moradores urbanos.  

 Alguns assentados entrevistados atribuem à origem dessas representações sociais a 

como a “mídia” os retratou até o momento: “[...] A polícia baixou o sarrafo na gente, a mídia 

veio e joga mais fogo, isso ainda é assim [...]”, (informação verbal)
4
. Nesse trabalho, não 

avaliamos o papel das representações sociais no processo de formação da opinião pública 

sobre o que é reproduzido pela imprensa, nem reunimos arquivos de jornais, mas é de 

conhecimento público que grande parte dos destaques das reportagens sobre o universo dos 

assentados ocorre prioritariamente em momentos de conflitos. Pelo distanciamento entre o 

real e o imaginado, as representações sociais, de acordo com Oliveira e Werba (2002, p. 104-

117) buscam tornar o não familiar em familiar, o que, de acordo com Guareschi (2000, p.69-

92) evidencia as representações sociais como aspectos culturais e valorativos, ou seja, 

aspectos ideológicos.  

                                                             

4Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado M.S.S. de 61 anos, durante visita ao assentamento, 2014. 
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 Alguns dos moradores do bairro urbano “Ribeirão Verde” ao serem entrevistados, 

reconhecem seus vizinhos, os assentados da “Fazenda da Barra” por meio das representações 

sociais “criminosos, não aptos ao meio rural, preguiçosos ou vagabundos”. No início desta 

pesquisa imaginou-se que essas conceituações pertenceriam ao complexo das rotulações ou 

dos estereótipos (palavra cujo significado etimológico provém de placas metálicas de 

caracteres fixos, destinada à impressão tipográfica em série). O termo estereótipo adquiriu 

conotação psicossocial de opinião, sentimento, atitude e reações dos membros de um grupo 

em relação a outro com características de rigidez e homogeneidade (SIMÕES, p.207, 1985 In: 

SOUSA et al. 2011).  

No entanto, de acordo com as observações dos orientadores desta pesquisa, o conceito 

“estereótipo” poderia limitar o estudo, então, foi sugerida a teoria das representações sociais 

como apta para evitar explicações “psicologizantes” ou apenas “sociologizantes”, impedindo 

a compreensão de toda a complexidade desse fenômeno. Respondendo uma das perguntas 

dessa pesquisa (Como é a relação interpessoal entre alunos assentados e alunos moradores do 

bairro? Há algum conflito ou problema? Tem solidariedade?), o estudante assentado responde 

evasivamente, confirmando dificuldades de relacionamento com os moradores urbanos:“[...] 

Alguns são gente boa [...] mas eles não aceitam muito a gente, ficam perguntando [...] é meio 

chato [...]”, (informação verbal)
5
.  Falas como esta encaminharam este estudo para a análise 

tradicional sobre o que as representações sociais significam enquanto elementos simbólicos, 

expressos por esses sujeitos por meio do uso de palavras e gestos “[…] ancoradas no âmbito 

da situação real e concreta dos indivíduos que as emitem […]”, (FRANCO, 2005, p. 170).  

Os entrevistados dizendo o que pensam demonstraram como se percebem uns aos 

outros. Assim, pôde-se saber se as representações sociais nessa região têm alguma relação 

com as questões econômicas, se influem nas relações de comercialização de produtos entre o 

assentamento e o bairro ou se pautam as relações sociais em geral entre adultos ou jovens. “O 

que o Sr. acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local de 

moradia?”, perguntou-se a um  morador idoso do bairro: “[…] Meu pai já falava que os Sem 

Terras ia tomar conta de tudo, mas eles têm que viver também, né? Aqui a gente tá arriscado a 

tudo” (informação verbal
6
). 

                                                             

5 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo aluno-assentado S.G.D. 13 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
6 Informação fornecida pelo morador do bairro, A. C. S. de 74 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
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Identificou-se nesta fala que as representações sociais, possivelmente reproduzem 

ideologias decorrentes do processo histórico onde, sob as concepções de Durkheim (1970, 

p.15-49) as pessoas sofrem pressão das representações dominantes na sociedade e isso pode 

não estar consciente nos saberes que são gerados ao longo desse processo. Mas, as causas não 

estariam exclusivamente ligadas à estrutura social, portanto, as representações sociais na 

dinâmica social não são apenas objetos ou significados estáticos, sólidos. Significados que, 

uma vez construídos, se transformariam em algo imutável como reflete Lefebvre (2006, p. 

103-104) analisa sobre a produção do espaço. O autor defende que uma representação social 

se forma do que é vivido, percebido e concebido e que isso ocorre em um movimento 

dialético ao mesmo tempo psíquico, social e político.  

No capítulo três apresenta-se o contexto em que esta pesquisa começou. O 

assentamento “Fazenda da Barra” foi criado “espirrando” a contradição da questão agrária na 

produção do espaço regional. E mais do que em qualquer outro bairro da cidade de Ribeirão 

Preto, essa questão sofre mudanças sob o imaginário da população urbana do bairro Ribeirão 

Verde. Perguntou-se ao morador do bairro o que achava de ter um assentamento da reforma 

agrária na vizinhança de seu local de moradia: “[...] ah, eu não gosto dessas coisas não, prefiro 

ficar no meu canto [...]” (Informação verbal)
7
.  

De acordo com a literatura pesquisada o conceito de “representação social” remete a 

muitos significados nas ciências sociais e é considerado complexo, portanto, não coube ser 

esmiuçado neste estudo. O termo foi cunhado inicialmente pela Psicologia Social, por 

Moscovici em 1961 (MOSCOVICI, 2011 In: TORRES, s/data, p. 28-31) e hoje é utilizado nas 

demais ciências. Para Moscovici o sujeito e a sociedade se cruzam nas representações sociais:  

[...]um conjunto de conceitos, proposições e explicações 

originados na vida cotidiana no curso das comunicações interpessoais. 

Elas são o equivalente, em nossa sociedade (aos) mitos e sistemas de 

crenças das sociedades tradicionais; podem também ser vistas como a 

versão contemporânea do senso comum [...] Moscovici (1981, p. 181). 

 

Com a Psicologia Social amplia-se a compreensão sobre o imaginário social já que se 

reconhece que qualquer pessoa é fruto do meio, do coletivo e das concepções de mundo de 

cada um nesse coletivo. JODELET expõe que as representações sociais articulam esses 

                                                             

7
 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro, V.A.S. de 58 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
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elementos que passam pelos filtros afetivos, mentais e sociais, próprios do sistema cognitivo, 

da linguagem e da comunicação e se materializam nas relações materiais, políticas e sociais:  

[...] As representações sociais podem ser analisadas como uma expressão 

autêntica no interior da individualidade e, uma expressão exterior do afeto, 

desvendando o poder de criação e transformação da realidade social [...] 

(JODELET, 1989 In: TORRES, s/ data, p. 66). 

 

  De acordo com Makowiecky (2003, p.3) etimologicamente “representação” é de 

origem latina (repraesentare - fazer presente ou apresentar de novo): 

Representar é [...] tornar o mundo cognoscível e compreensível ao 

pensamento que é o arquiteto das representações que medeiam as 

experiências do mundo. Representar é deformar e criar, para o real, 

mediações parciais, mas reveladoras [...]. O real enfrentado na sua dimensão 

fenomênica e aprisionado em mediações representativas parciais cria a 

complexa ciência marcada pela imprecisão e pela relatividade do 

conhecimento que constitui a imagem (outra representação) da ciência no 

fim do milênio (FERRARA, 2002, p.159 In: MAKOWIECKY, p. 23, 2003). 

 

Ao se observar as respostas das entrevistas verifica-se uma aparente relatividade que 

vai além do senso comum. De acordo com Moscovici, 2004 (In: REIS e BELLINI, 2011, p. 

152,) como as representações sociais não são sempre conscientes, ao circularem adquirem 

outras causas que não as de origem, por isso não seriam simples opiniões ou atitudes. Se elas 

seriam criadas com a finalidade de “tornar familiar algo não familiar” há riscos: Um fato 

isolado atribuído a um indivíduo, por exemplo, que cometeu uma infração penal no 

assentamento ou no bairro; o ocorrido é remetido a todo o coletivo e este, por sua vez também 

reelabora os conceitos, originando as chamadas representações sociais.  

Em uma das perguntas a um assentado: “O Sr. identifica algum tipo de preconceito 

dos moradores do bairro em relação aos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou 

problema?)” : “[...] Preconceito acho que não [...] eles têm medo da gente, de ser assaltado 

aqui no assentamento [...]”, (informação verbal
8
). Portanto, as representações sociais estão 

estreitamente ligadas ao processo de linguagem por onde o indivíduo se reconhece e atua 

enquanto parte do tipo de vida que leva em sociedade. E o objeto da representação é 

constantemente mediado no cotidiano, adquire significado pelo aspecto social, sofrendo 

interferência da carga afetiva individual (PENELUC, 2011, p.29). 

                                                             

8
 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado M. C.S. de 38 anos durante visita ao assentamento, 2014. 
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 Com a chegada dos movimentos sociais de luta pela terra e dos novos loteamentos 

urbanos nessa região de estudo, os sujeitos desta pesquisa encontraram nas representações 

sociais, um campo de segurança para entender quem é quem. Passando a adquirir o que 

Gramsci (1999, p.101) chama de consciência de grupo, o que obriga o sujeito a se ver como 

inteiro em determinada representação, reordenando o modo de pensar a sociedade. Na 

resposta para uma das perguntas, o morador do bairro revela esse apoio nas representações 

sociais no dia a dia para explicar várias situações concretas diferentes: “Qual a sua impressão 

dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os moradores do bairro e 

assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?”: 

[…] No dia a dia? Não sei [...] ah, tem uns gados “sorto” aí, olha lá, 

incomoda a gente [...] O morador, durante a entrevista, disse que os 

assentados fazem “a maior confusão”, que “onde já se viu gado no asfalto”, 

aponta para a esquina e lá está o gado de um dos assentados circulando 

livremente pelas ruas do bairro urbano, atrapalhando o trânsito e sujando o 

asfalto [...] (informação verbal)
9
.  

 

O gado que saiu indevidamente do assentamento para circular no asfalto do bairro 

urbano é objeto de representação social na construção da identidade do sujeito assentado e 

do espaço que ocupa. O gado passa a representar no espaço um ente abstrato que remete o 

assentado a um produto desse espaço. Santos (1997b, p.17) avalia que o espaço deve ser 

analisado por meio de categorias em conjunto: a forma (o que é visível), a função (a 

atividade desempenhada pela forma), a estrutura (a natureza histórica do espaço) e o 

processo (a ação que pode ser contínua). Sendo assim, é improvável que são válidas 

estratégias de se ignorar o que estas representações sociais são. Independente da situação 

vivida. Para Branco (2003, In: FREITAS, 2008, p. 24) a identidade de cada um (conceito que 

aqui não é discutido), se dá a partir da representação do outro e qualquer interferência pode 

influenciar negativa ou positivamente nessa representação, tanto na formação da identidade 

individual como coletiva. Gerando relações subalternas que tendem a segregar o diferente, 

mantendo racismos, explorações e até justificando desavenças e crimes: 

[...] Portanto, a identidade se produz na trama de inúmeras 
representações de „outros‟ (semelhantes e diferentes) e de um „si mesmo‟ 

(continuidade e transformação), que, por sua vez, ao serem processadas, 

orienta as demais representações do mundo a partir desse „sentido de si‟ 
continuamente refeito [...] (BRANCO, 2003, p.24 In: FREITAS, 2008). 

                                                             

9
 Informação fornecida para esta pesquisa, o morador do bairro R.A.S. de 48 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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1.6 Referencial Categoria Geográfica de lugar: Análise das Entrevistas 

Neste capítulo, discute-se o “lugar” na análise das representações sociais sobre os 

assentados como medida para se estudar o sentido de estar no mundo. A categoria geográfica 

de lugar pode ampliar a compreensão sobre as pessoas que passam por conflitos e mudanças, 

como é o caso dos sujeitos deste estudo. Nas análises das respostas das entrevistas explorou-

se o sentido de viver nos dois ambientes-objeto de estudo (o assentamento e o bairro 

urbano), contando com a colaboração de autores como (MASSEY, 1984 In: GODOY, 2010) 

e de (SANTOS, 1996), autores para quem o lugar não tem um sentido único compartilhado 

por todos, apesar de globalizado. O lugar é onde as pessoas não têm identidade única, mas 

adquirem a identidade dos lugares (no plural). Na perspectiva de (SANTOS, 1996) o 

conceito de lugar se amplia sob o que ele chama de fatores históricos geograficizados: “[...] o 

mundo não existe [...] são os lugares que realizam e revelam o mundo, tornando-o 

historicizado e geograficizado, isto é, empiricizado [...]” (SANTOS, 1996, p. 258). 

Algumas das respostas das entrevistas deste estudo indicam que tanto assentados como 

moradores urbanos adquirem um sentido de inadequação em relação ao “lugar”, ao empírico, 

ao complexo em que vivem. No capítulo quatro deste trabalho, discutimos a relação dos 

estudantes assentados e urbanos com estas questões a partir da observação sobre qual a 

percepção que têm uns sobre os outros. Discute-se sob o viés do imaginado, que são de 

“lugares diferentes”, o bairro urbano e o assentamento rural vizinho ao bairro. A categoria 

geográfica de lugar torna-se uma vertente tanto para entender os argumentos dos 

entrevistados como para entender o “lugar” como o espaço e o tempo em que se vive, onde 

se tem as próprias referências e histórias, onde se pertence ao mundo (KAHIL, 2005, p. 

7202-7203).  

Perguntou-se a um estudante assentado o que achava sobre estudar numa escola 

localizada num bairro urbano. Apesar de vizinho muito próximo da escola, o fato do prédio 

estar localizado no bairro urbano e não no assentamento onde mora o entrevistado, parece 

“descolá-lo” da noção de “seu lugar”, como se à escola não pudesse pertencer; como se uma 

escola localizada no assentamento representasse o melhor para os assentados: “[…] Eu gosto 

dessa escola, queria morar aqui (grifo nosso, referindo-se ao bairro) […] é uma escola boa 
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[...]” (informação verbal)
10

. O “queria morar aqui” aparentemente expressa a distância da casa 

para a escola, mas a “preferência ou não” pelo bairro urbano precisaria ser melhor estudada. 

Constata-se neste estudo que a proximidade geográfica entre um assentamento rural e 

um bairro urbano isoladamente pode não contribuir com novos esclarecimentos que 

modifiquem as citadas conceituações sobre os assentados. Em alguns casos, verifica-se que 

essa proximidade tende a intensificar a disseminação destas representações sociais. Supôs-se 

que a proximidade do assentamento com a área urbana pudesse trazer para o bairro urbano 

maior aprendizado sobre o tema agrário, gerar maior sensibilização com o tema. Mas, a 

experiência que esses sujeitos estão tendo uns com os outros produzem combustível 

estruturante para as citadas nomeações sobre os assentados. Reforça as desigualdades de cada 

um na escala estrutural hegemônica das relações sociais, econômicas e políticas. 

Como sinaliza o próprio conceito de espaço geográfico, categoria principal da ciência 

geográfica, a concepção de mundo como espaço (MOREIRA, 2007, p.108) confere ao lugar 

uma interposição da realidade cruzada de todo processo globalizante, limitando o sentido de 

localização que, para Carlos (1996, p. 33), define as interligações impostas pela divisão social 

e espacial do trabalho, a que determina a totalidade espacial. Portanto, entre o bairro urbano e 

o assentamento está diluída a compreensão do que seja pertencer, sobreviver ou existir nesses 

lugares, independente de se morar ou de se estudar no bairro urbano ou no assentamento. Uma 

questão que deve ser observada e cuidada antes de qualquer iniciativa local. 

 De um modo geral, os entrevistados revelaram esses distanciamentos com 

relação aos espaços que ocupam, como se o bairro e o assentamento fossem lugares 

impossíveis de compartilhamentos, intransponíveis ou inaceitáveis. Perguntou-se ao morador 

do bairro urbano o que ele achava de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança 

de seu local de moradia? : “[...] Ah seria melhor se eles fossem para um sitio [...] aqui na 

cidade não tem muita estrutura [...] para eles, quero dizer [...]” (informação verbal)
11

. 

Perguntou-se a outro entrevistado: “O Sr. identifica algum tipo de preconceito dos moradores 

do bairro em relação aos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?” O 

assentado responde: “[…] Claro que tem, se você diz que é do assentamento já muda [...] e é 

                                                             

10
 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo estudante- assentado S.G.D. 13 anos durante visita ao bairro, 2014. 

 
11 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano L.A.D. de 60 anos durante visita ao bairro, 

2014. 
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gente que nem nunca entrou aqui no assentamento [...]” (informação verbal)
12

.Fica 

evidenciada, portanto, que as singularidades das estudadas representações sociais se 

acumulam no imaginário e moldam o que era “não lugar” em “lugar” e vice-versa.  

De um lado, os moradores do bairro urbano, representam socialmente os vizinhos 

assentados como inconvenientes “baderneiros, criminosos ou vagabundos” e, de outro lado, o 

assentado, que pode estar mantendo e reproduzindo várias outras representações sociais sobre 

o morador urbano dessa região, aspecto que não foi explorado neste estudo. Em grande parte 

das abordagens verificou-se que os assentados se referem pouco às “pessoas” do bairro e mais 

sobre o “espaço” do bairro, sobre as práticas comerciais que ocorrem ali, sobre a escola que se 

localiza ali ou o posto de saúde ou o supermercado ou o marceneiro.  

 

1.7Representações Sociais e Projeto Agroecológico 

 Em sua fundação, o assentamento apresentou à sociedade de Ribeirão Preto um 

projeto com alternativas de produção de alimentos saudáveis, sem o uso de agrotóxicos. No 

Capítulo 3.1 se discute o perfil desse modelo de produção no assentamento, trata-se de um 

acordo oficializado junto ao INCRA e ao Ministério Público, prevendo produção 

agroecológica com benefício para toda a comunidade e ambiente. Nas respostas às entrevistas, 

se percebeu desconfianças, medos e aversões que estariam se estruturando por conta das 

dificuldades de se operacionalizar e entender como se dá o modo de produção agroecológica. 

Afinal, trata-se de uma área altamente degradada, que só muito recentemente começou a 

receber políticas públicas de crédito e assistência técnica. “Caso haja algum conflito ou 

problema, o Sr. poderia identificar qual?”:  

[...] Olha, eu acho que tem muito problema, eles deixam os animais soltos 

por ai, a gente tem criança, é sujeira [...] O Sr. já comprou algum produto ou 

utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua impressão? [...] Já 

comprei verdura, mas não gosto não, o pessoal reclama que tem muito 

agrotóxico, o pessoal não está comprando mais [...] (informação verbal)
13

.   

 

 Nessa região, as pessoas ainda não adentraram ao mar de possibilidades que essa 

aproximação geográfica pode proporcionar em termos de qualidade de vida tanto para o 

assentamento como para o bairro. Vê-se nestas falas que as citadas representações sociais 

                                                             

12 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado G.H.C. de 51 anos durante visita ao assentamento, 2014. 
13

 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano M.A.N. de 45 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
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atuam sobre todos os aspectos e o fato de não se lidar com elas não significa que 

desaparecerão. Muito ao contrário, elas sugerem novos desafios. O assentado L. S.S. de 41 

anos, fala sobre as vantagens que a relação entre o assentamento e o bairro pode trazer para os 

dois lados, mas, ao mostrar-se evasivo revela uma delicada teia social; reconhece-se assim a 

necessidade de uma atuação conjunta diante das questões aqui estudadas: “Como é a relação 

interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito ou problema? Tem 

solidariedade?” 

[...] A gente nunca teve problema, eles ajudam a gente, até me deram 

carona [...] (do bairro para o assentamento): [...] Caso haja algum 

conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  […] não tem 

problema [...] Os produtos e serviços vendidos pelos assentados são 

bem-aceitos no bairro? : [...] Tudo o que a gente põe pra vender sai, no 

começo tinha uns problemas com os mercados [...] eles não queriam 

aceitar coisa de assentado, agora [...] olham torto [...] mas, [...] tá 

normal [...] (Informação verbal,L.S.S. 41 anos). 

 

 É evidente que o processo de globalização ao se “territorializar” carrega essas questões 

de fundo, mas ao mesmo tempo relega-as a um segundo plano, o que interfere no processo de 

integração social. Portanto, diante das condições de instalação tanto do projeto do 

assentamento como do loteamento que originou o bairro urbano não é possível tomar posição 

acrítica ou negligente diante das citadas representações sociais já que todos as reconhecem. 

Os lugares desse estudo são espaços nos quais as pessoas disputam funções que foram ditadas 

hegemonicamente como regras econômicas, regras do trabalho, regras da propriedade privada 

e do espaço, tanto no aspecto urbano como no assentamento. Diante desse pressuposto, 

compreender o espaço e o lugar é compreender as citadas representações sociais sob o 

enfoque do pensamento dialético, o que nada mais é do que reconhecer que a realidade social 

é marcada por contradições e que somente pode ser entendida por meio da compreensão de 

cada contradição (SCHMID, 2012). 

É importante observar os impedimentos para essa integração ao custo de se sacrificar 

uma integração regional que poderia originar no mínimo uma relação muito criativa com o 

lugar. Tanto o bairro como o assentamento são ocupações relativamente novas e esses grupos 

sociais não contam com experiências afetivas anteriores em relação ao lugar. Para Tuan 

(1983, p.171 In: STURZA; et al. 2006, p.346) o lugar representa afetividade, sentimentos e 

lembranças harmoniosas “[...] arquivo de lembranças e realizações importantes que inspiram 

para viver o presente [...]”. Ambos os segmentos, bairro e assentamento vivem um evidente 

processo de “desenraizamento” das famílias que foram empurradas para ali pela mobilidade 
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econômica vertical - tanto as pessoas do bairro como as do assentamento vieram de outras 

regiões do país. Como explica Kahil (2005), trata-se de uma mobilidade oriunda da divisão 

internacional do trabalho que “no lugar desagrega, divide, esfarela as relações sociais em 

nome da integração do país à economia mundial. Integração essa que hierarquicamente, chega 

até as menores regiões - e de modo excludente”. 

Para citar outro exemplo sobre as relações desses dois segmentos, busca-se a questão 

ambiental e o processo de urbanização que a partir dos conceitos de toponímia e topofobia
14

 

de Tuan (1983) caracterizam-se pelo esfacelamento do lugar citado por Kahil (2005). Em 

vários momentos da entrevista, o assentamento é remetido à um sentido topofóbico quanto ao 

lugar. Para o morador urbano perguntou-se o que achava de ter um assentamento da reforma 

agrária na vizinhança de seu local de moradia no bairro: “[…] reforma agrária? Os Sem 

Terras? Nunca ouvi falar não [...] ali tinha que fazer mais casa e crescer o bairro [...]”, 

(informação verbal).
15

 

 O nome “Ribeirão Verde” remete a um sentido de “o lugar mais verde da cidade, o 

mais fresco” em referência a um fragmento de mata nativa local. Em uma das bandeiras de 

comprometimento da fundação do vizinho assentamento “Fazenda da Barra” consta que a 

área do assentamento (degradada desde antes da ocupação), seria recuperada ambientalmente 

pelos assentados, beneficiando inclusive o bairro. Fato é que hoje, a mata nativa do bairro, 

sozinha, não dá conta de “refrigerar” o bairro, tem sofrido interferência antrópica e não se tem 

conhecimento de nenhuma ação coletiva e conjunta entre o bairro e o assentamento para unir 

forças pela recuperação ambiental tanto na área urbana como na rural. Apenas parte do 

assentamento tem conseguido manter ou recuperar parte da vegetação nativa. 

 As representações sociais, portanto, atuam sobre contradições estruturais históricas, 

são como pontas de um iceberg revelador das saturadas insatisfações com a realidade imposta 

pela racionalidade econômica e pela política global onde as representações sociais “Sem 

Terras” e “vilões” soam como sinônimos, assim como a representação social “periferia” tem 

levado a um grave equívoco histórico já que as terras e as cidades no Brasil foram surgindo 

por meio de ocupações. Desde a colonização, com as primeiras áreas privadas surgidas com 

as sesmarias, com a Lei de Terras de 1850, com as colonizações, as titulações concedidas 

pelas autoridades e o Estatuto da Terra de 1964 (CELESTINO; SANTOS, 2010). Para corrigir 

                                                             

14
 Toponímia: Designação das localidades pelos seus nomes. Topofobia: Medo patológico de certos lugares (bosques, teatros, praças 

públicas etc.).In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt 

 
15

 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano K.A.A. de 58 anos, durante visita ao bairro, 2014. 

http://www.priberam.pt/DLPO/topofobia
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erros históricos como esses o país criou a Constituição Federal de 1988 que compatibiliza a 

propriedade com uma função que deve ser social, tanto na área urbana como na rural 

(Capítulo 2). Outra contradição histórica que, para Santos (1988, p.85) exige pensar o lugar a 

partir também da interação com as pessoas e coisas, por que isto significa existir e conviver. 

Compreender as vantagens e a importância da coexistência no lugar que é de todo mundo. Só 

a partir daí as representações sociais poderão ser “desavessadas” para não limitar as relações 

com rótulos pouco argumentativos: 

[...] nossa preocupação é exatamente a busca de surpreendermos, no 

lugar, as transformações que poderão atribuir um novo sentido, um 

sentido mais veraz e enriquecedor para a existência plena de cada 

pessoa, para que seja possível a construção de uma nação plena de 

cidadãos fortes. (KAHIL, 2005). 
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CAPÍTULO 2 TEORIAS: CICLOS ECONÔMICOS E QUESTÃO FUNDIÁRIA  

 Neste capítulo, contextualiza-se o ambiente pesquisado a partir do ciclo econômico do 

café e da cana-de-açúcar presentes nesta região de estudo, concluindo com análises sobre o 

mais recente processo de modernização agrícola e de concentração fundiária na região de 

Ribeirão Preto – SP. 

2.1Ciclo do Café 

Importantes transformações ocorreram no país entre os anos de 1890 e 1930 a partir 

das atividades econômicas cafeeiras voltadas para a exportação. O café produzido na região 

de Ribeirão Preto, cuja localização geográfica é tida como privilegiada pelos solos muito 

férteis, ficou conhecido na Europa pelo nome das fazendas produtoras desta região: Café 

Guatapará, Café São Martinho, Café Monte Alegre, entre outros. O Estado de São Paulo era 

então, o maior produtor de café do país, do final do século XIX até o término da primeira 

metade do século XX. Gestando novos e conturbados processos de urbanização e formação de 

cidades como Ribeirão Preto. 

 Grande parte dos sujeitos desta pesquisa tanto assentados como moradores do 

bairro urbano em estudo descendem de uma população composta a partir do regime 

escravocrata; a partir do sistema de colonatos com a imigração de italianos, portugueses e 

espanhóis. De famílias de migrantes de vários estados, principalmente mineiros e baianos que 

chegaram à região desde a empreitada Bandeirante contra os povos indígenas locais até os 

dias atuais. Destaca-se o fato de que a mão de obra escrava impulsionou os primeiros cultivos 

de café na região. No período entre 1874 e 1883, momento histórico em que a escravatura era 

reduzida no país, a região a aumentava, de cerca de 800 escravos foram aprisionados um total 

de 1.386 pessoas escravizadas, segundo dados de Laerte (1885, p. 116 In: MARCONDES, p. 

403-424, 2011). 

Entre 1870 e 1890 o incremento ferroviário aumenta o fluxo de imigrações com os 

colonatos. Especialmente depois do período da nova república, Ribeirão era passagem 

obrigatória para quem de alguma forma se beneficiava ou tentava sobreviver dos negócios do 

café. Hoje, Ribeirão Preto registra uma população de quase 600 mil habitantes com apenas 

0,3% vivendo na zona rural da microrregião de Ribeirão Preto. Em 1912 a estimativa 

recenseada era de uma população total de 56.810 habitantes; 17.599 vivendo na área urbana; 

1.012 nas áreas suburbanas e 36.949 na zona rural (Atas da Câmara In: PAZIANI, 2005, p. 

182). 
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Esse recorte demográfico indica a formação das primeiras redes de desigualdades, 

desmistificando a ideia de cidade perfeita para se viver e trabalhar - já que fortunas eram 

acumuladas de um lado, como a do maior produtor de café no mundo, o Coronel Francisco 

Schmidt e, majoritariamente de outro lado, uma maioria apenas sobrevivia do café, de 

pequenos serviços e do comércio. O jornal “A Cidade” em 1905 trazia reclamações de 

leitores, da elite que se formava a partir do café e se via incomodada com o “restolho” do 

processo de exclusão que se desenhava na história econômica do Brasil. O centro da cidade de 

Ribeirão Preto abrigava os famosos casarões dos barões do café (Figura 1), símbolos de 

progresso, a cidade de Ribeirão Preto se vangloria tanto dos palacetes como das renomadas 

titulações: “Canaã Paulista, Califórnia do Café, País do Café, Eldorado, Capital D‟Oeste e 

Petit Paris da zona Mogiana”.  

E, nas cenas expressas por Paziani (2005): “[...] o passeio público, a praça central da 

cidade é das boas famílias [...]”. Conforme dados do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão 

Preto (1909 In: PAZIANI, sem p., 2005), a formação cultural da elite cafeeira e suas relações 

com a cidade também recebiam representações sociais como: “[...] uma horda selvagem [...] 

conduzida pelos filhos da elite ribeirão-pretana que, nascidos em fazendas, não conseguiam 

discernir o rural do urbano, nem o público do privado [...]” (Jornal “A Cidade”, 1905, p. 1 In: 

FONSECA, 2008). Conforme citação do jornal, os leitores se queixavam dos abusos e do que 

seria criminosa desatenção praticada por indivíduos mal-educados. Interpreta-se neste estudo 

o incômodo da presença de mendigos, menores de idade e outros marginalizados, pessoas que 

eram representadas socialmente nos jornais como “gatunos, vagabundos, pierrots e caftens”, 

representações sociais referentes aos mais pobres da época: 

  […] uma cáfila de negras, desocupadas e atrevidas e uma molecada insolente 

que está pedindo colônia correcional, que julgaram muito bem e bonito andar aos encontrões, 

com as senhoritas e senhoras que passeavam pelas ruas [...] (A CIDADE, 1905, p. 1 In: 

FONSECA, 2008). 

Assim se deu o processo de ocupação regional que balizou no início do século XX o 

surgimento dos novos-ricos cafeicultores e denominou a região de Ribeirão Preto como 

“Mogiana” em referência à rede ferroviária; a maior região exportadora do mundo(Figura 

2)que ocupava de forma especializada com o café 69,0% das áreas 

agriculturáveis(COLISTETE, 2013-14, p.10). Posteriormente, essa produção foi sendo 

reduzida por conta de geadas e da expansão do café para outras regiões. O município passa 

então a apenas 1% da produção de café do estado, abrindo espaço para cultivos como o do 
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algodão e o da cana-de-açúcar (MARCONDES, 2002). Atualmente, apesar da diminuição da 

área plantada, a região é ainda a principal produtora de café do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Palacete-Innechi-e-Recreativa, Ribeirão Preto-SP, década de 1920 
Foto divulgação: www.ribeiraopretoconvention.org.br.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Lavradores colocando café no trem para exportação, 
região de Ribeirão Preto (hoje Cravinhos-SP), Décadade1920. 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/06/1472544-cafe-originou-a-riqueza-ate-
chegada-da-cana-em-ribeirao-preto.shtml.jpeg> 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
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2.2 Ciclo da Cana-de-Açúcar  

Entre as décadas de 1930 e 1940 os cafezais dessa região de estudo foram substituídos 

por culturas como algodão, feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar, mas já nos anos 1940 a 

maioria dos produtores priorizava a produção de açúcar (ELIAS, 2003, p.72). Desde 1990 a 

cana é a principal cultura da região(Figura 4). Foi com a cana-de-açúcar que essa região 

passou por todas as fases boas e ruins do desenvolvimento agrícola brasileiro: o período 

agroexportador dos séculos XV ao XX; o período da industrialização da agricultura em 

meados do séc. XX ao final do séc. XX e, atualmente vive o estágio de financeirização 

agrícola, que começou no final do século XX (BUAINAIN; et al. 2014). 

 São mais de um milhão de habitantes nessa região (IBGE, 2010) onde o setor 

sucroenergético vive hoje um processo de internacionalização com a participação estrangeira 

onde somente famílias administravam. Hoje, o álcool etanol representa para a região de 

Ribeirão Preto quase o mesmo que o petróleo representou um dia para a região do Texas, nos 

Estados Unidos (Figura 3, Mapa das Usinas na região). A usina São Martinho, microrregião 

de Ribeirão Preto, município de Pradópolis-SP foi fundada em 1948 e é hoje a maior usina de 

processamento de cana do mundo. O Brasil hoje ocupa o lugar de maior produtor de cana e 

maior exportador de açúcar e álcool do mundo (ÚNICA, 2013 In: BEZERRA;MARTINS et 

al. p. 51-75 , 2014). E, de acordo com dados da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - 

Fundag (In: BEZERRA, M. et.al. p. 51-75, 2014) a região concentra em 2013-14 cerca de 

30% do açúcar e do álcool produzido no país, sendo que no intervalo de nove anos (2000 - 

2009), todos os municípios aumentaram o seu PIB per capita (exceto o município de Luís 

Antônio). 

 De acordo com dados da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA In: 

FARINA, 2014)dos 645 municípios do Estado, mais de 450 cultivam cana-de-açúcar. A 

atividade começou a ser desenvolvida sob as bases do Programa Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL) instituído em 1975 por meio de decreto governamental que objetivou 

incrementar a produção no Estado de São Paulo. Período em que a região de Ribeirão Preto 

foi uma das primeiras a adotar padrões altamente tecnificados de produção com o apoio de 

programas governamentais que mantiveram o processo de acumulação do capital com o setor 

até o início da década de 1990.  

Com o enriquecimento, a região recebeu o novo título de “Califórnia Brasileira”, 

abrigando unidades de produção de usinas e destilarias e empresas afins, atendendo ao 
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mercado interno, mas principalmente ao externo (ELIAS, 74-78, 2003).Brasil e EUA são os 

maiores exportadores mundiais do biocombustível (o custo do etanol da cana-de-açúcar é 

menor em relação ao etanol extraído do milho, caso dos EUA).Quando o Estado reduziu os 

investimentos no setor na década de 1990 usinas e destilarias se reestruturaram por meio das 

chamadas incorporações e fusões, com falência das indústrias menos competitivas.  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa das usinas de açúcar e álcool, região Ribeirão Preto. 

Autoria: Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. 

Disponível em: <http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/103.jpg> 

Acesso em 21 de outubro de 2014. 

 

 

De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil produziu na 

safra 11/12 cerca de 590 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A região Centro Sul onde se 

localiza a região de Ribeirão Preto produz aproximadamente 90% deste total (ri. biosev.com, 

2013), responsável por aproximadamente 90% da produção de etanol e 87% da produção de 

açúcar do Brasil. E investe também em vários subprodutos da cana, em biotecnologia, 

desenvolvimento de novas variedades mais produtivas da planta, investindo em energia 

elétrica e no etanol de segunda geração com produção a partir do bagaço e da palhada da 

cana. 

 

http://www.energia.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/103.jpg
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 O setor é historicamente alvo de críticas quanto ao trabalho nas lavouras e nas últimas 

décadas tem intensificado a mecanização e promovido capacitações de mão-de-obra para 

atividades industriais. Nas entressafras, muitos migram para o setor da construção civil e 

outras atividades nas cidades. Segundo estimativas da Única (MORAES, p.606, 2007) já 

ocorrem redução no número de empregos na lavoura canavieira por conta da mecanização da 

colheita que estava presente em 34,2% das lavouras em 2006 e em 2013 em 84% destas. A 

estimativa é de que aproximadamente 114 mil empregos devem ser extintos até a safra 

2020/2021. 

Os lugares-objeto deste estudo estão localizados num contexto onde há diversos 

questionamentos ambientais quanto ao modo de produção do setor. Sujeitos á fatores como a 

atual estimativa que aponta baixa produtividade da cana (em queda por conta da estiagem de 

2014) devendo reduzir a safra 2014 em quase 3% em relação ao ano passado. Segundo dados 

do Departamento de Agricultura dos EUA (Rural BR, 2014) espera-se que o processo de 

modernização agrícola continue alavancando o setor com as exportações brasileiras de etanol 

combustível, estimadas em aumento de 7% em 2014, com 792,5 milhões de galões (3 bilhões 

de litros). Atualmente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal financiam a 

construção de um “etanolduto” até as distribuidoras de combustíveis, ligando Ribeirão Preto a 

Paulínia - SP e Ribeirão Preto a Uberaba, no Triângulo Mineiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cenário comum na região de Ribeirão Preto. Rodovias margeadas por 

longos trechos de canaviais. Acervo do autor, 2012. 
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2.3 Representações Sociais: Modernização Agrícola e Questão Fundiária 

  Conforme capítulos anteriores, as representações sociais compõem o imaginário 

social entre o mundo rural e urbano desde antes do histórico processo de modernização 

agrícola e de configuração fundiária atual. Neste capítulo não foi possível esgotar todos os 

aspectos, mas se apresentam alguns dos fragmentos desse processo no cenário de fundo das 

citadas representações sociais, entre o assentamento “Fazenda da Barra” e o bairro urbano, 

“Ribeirão Verde”, em Ribeirão Preto - SP. Espaços onde ocorreram e ocorrem fatos políticos 

econômicos -sociais relevantes para a história do país, inclusive para o período recente, pós-

abertura democrática.  

Observa-se nessa região que as representações sociais tendem a “roubar” o valor 

histórico do trabalho e da identidade do sujeito histórico “homem do campo” ou do sujeito 

histórico “pequeno produtor descapitalizado”. Subjetividades que se tornam estranhas quando 

se ouve dizer que o pequeno produtor pode ser “bobo, ingênuo ou caipira” ao mesmo tempo 

em que o setor da agricultura familiar representa produzir 70% de toda a alimentação da 

população brasileira. De acordo com o IBGE (Censo Agropecuário, 2006) em 2012/13 a 

agricultura familiar recebeu nessa safra 22,3 bilhões de reais. Assentados, representados 

socialmente como “vagabundos, perigosos ou baderneiros” estão incluídos no mesmo perfil 

produtivo familiar (Capítulo 2.4) e contam com políticas públicas administradas pelo Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para contribuir com esse volume. São sujeitos que estão fazendo a história com a luta 

pelo acesso a terra, se interpondo ao modo de produção agrícola hegemônico da mesma forma 

que o fizeram trabalhadores camponeses antepassados, que se posicionaram contra as 

sociedades escravistas, feudais, socialistas e capitalistas (FERNANDES, 2000, p. 279-280 In: 

FERNANDES, 2001, p. 5,). 

Á título de comparação, o setor da agricultura empresarial conta com um conjunto de 

políticas públicas priorizadas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). E, de acordo com dados obtidos nos sites oficiais do MAPA e do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA) no plano safra 2012/2013o agronegócio ficou com 115,5 

bilhões de reais do plano nacional. Autores como Fernandes (2001) e Moscovici (1979) e 

Vale (1997) (In: BONOMO, 2010) defendem estritamente que as citadas representações 

sociais estão mesmo relacionadas aos fatores históricos hegemônicos “[…] ancoradas no 

conflito intergrupal […], campo de forças em função do eixo hegemônico minoritário [...]”, 

Fernandes (p. 5, 2001). Defendem que: “[...] a hegemonia instaura o normativo e pressiona 
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processos de distinção entre quem faz parte e quem está fora do circuito tido como legítimo, 

neste último caso, os grupos sociais minoritários [...]” (BONOMO, 2010, p.40-45). 

É preciso compreender em que condições e contexto a região mantém tanto a 

agropecuária de larga escala como a produção familiar, pois, essa região se encontra na 

“esquina” entre o agronegócio altamente tecnificado voltado para a exportação contando 

pontos para o equilíbrio da balança comercial brasileira e uma agricultura familiar que 

precisaria atender um crescente mercado interno. Sendo assim, conforme Santos (2008) o 

lugar-objeto deste estudo não é um pedaço de uma totalidade, mas a própria totalidade que 

tende a movimentar os futuros rumos do agronegócio e da própria reforma agrária que o país 

deve ou não programar.  
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2.4 Modernização Agrícola e Questões Fundiárias: Agricultura Familiar e Empresarial 

A economia agropecuária é a principal atividade regional que segue um modelo 

ancorado no mercado externo, com uma agricultura familiar
16

 que não conta mais com 

famílias numerosas para o trabalho no campo. Estratégias para a agricultura familiar surgem 

na década de 1990 para trazer eficiência à pequena produção rural (SAUER, 2008, p. 25) e 

hoje embala o anseio por desenvolvimento nos assentamentos de reforma agrária. Essas áreas 

dependem de políticas governamentais de concessão de crédito subsidiado, sujeito a atrasos 

constantes nos repasses, dependendo de uma assistência técnica que, conforme garante 

legislação é pautada pelo governo federal.  

Confirmando a tese de hegemonia econômica, Martins (2014) defende que a 

agricultura familiar deve ser compreendida em sua peculiaridade na inserção na divisão social 

do trabalho. O que não exclui a inserção da pequena produção no mercado, mas, lembra o 

autor, que, esse é um processo que leva ao que ele chama de extenso retrocesso social, em 

consequência das etapas da modernização agrícola que apregoa, visando o curto prazo do 

lucro, deixando de lado o saber agrícola e ambiental das populações ou dos produtores. 

Portanto, é preciso ler nas representações sociais sobre os assentados o tipo de 

desenvolvimento agrícola que vem sendo implantado pelos governos nos assentamentos. É 

preciso compreender as condições originais em que foram implantados assentamentos como o 

da “Fazenda da Barra” para só assim começar a entender o porquê da posse da terra e do tem 

a reforma agrária gerar desentendimentos. É preciso compreender que não basta um pedaço 

de chão para concretizar-se a reforma agrária. A área citada, por exemplo, foi anteriormente 

degradada e exige vários investimentos, como se explica no Capítulo 3.1.Alguns autores são 

otimistas e avaliam que os assentamentos enquanto áreas produtoras de alimentos estão aptos 

a descriminalizar a luta pela terra e combater preconceitos. Whitaker (2009) indiretamente se 

refere à criação das representações sociais sobre os assentados quando afirma que:  

                                                             

16
 Agricultura familiar, inciso II, do art. 4º, do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), define como propriedade familiar o imóvel rural que, 

direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 

progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente, trabalhado com a ajuda 

de terceiros. O conceito de propriedade familiar é fundamental para entender o significado de Módulo Rural. No Censo, o segmento 

agricultura familiar é definido pela Lei n° 11.326, de 2006 como estabelecimento ou empreendimento rural que não exceda quatro 

módulos fiscais; cuja mão de obra é predominantemente da própria família e a maior parte da renda vem dessas atividades (IBGE, 

2006) disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familiar_2006_2/notas_tecnicas.pdf 
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[...] Os preconceitos contra o rural tradicional também resistem 

e estão aí para serem utilizados pela ideologia do agronegócio. Mas 

preconceitos não acontecem por acaso. Eles brotam da dominação e 

compõem as cirandas perversas no gigantesco caleidoscópio das 

ideologias, com suas descontinuidades, ilusionistas e inversões [...] 

WHITAKER (2009, p. 35). 

 

As descontinuidades a que também se referiu Santos (1994) elencaram os pequenos 

produtores como minoria nessa região de estudo. De acordo com o IBGE (Censo 2010) 

apenas 0,3% da população da microrregião de Ribeirão Preto vive na zona rural, próxima dos 

grandes cultivos de cana-de-açúcar, ou seja, 99,7% vivem na cidade(Figura 5). Em Ribeirão 

Preto, a agropecuária só é responsável por menos de 1% do produto interno bruto da cidade, 

os setores de serviços e logísticas relacionados ao setor rural é quem mantém a maioria das 

cidades.  Mesmo assim, de acordo com Bezerra et al. (2014, p. 60-61) 25% dos municípios da 

microrregião de Ribeirão Preto apresentaram aumento na proporção do número de pessoas 

ocupadas na agropecuária, ou seja, a região de estudo se mantém indiretamente do setor rural. 

As representações sociais sobre os assentados, portanto, proveem da aproximação entre as 

questões do desenvolvimento rural e as questões da reforma urbana e agrária que ainda não se 

concretizaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5: Vista aérea região central, Ribeirão Preto- SP, canaviais ao redor.  

Foto: mcarmo, 2010 
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Ao longo das últimas décadas a região vem consolidando o modo capitalista de 

produção agrícola ao mesmo tempo em que se surpreende com a atuação de diversos 

movimentos sociais nacionais. Movimentos que no caso dos “Sem Terras”, apresentaram 

posições político-ideológicas que se chocaram em vários momentos com toda a sociedade e 

com suas próprias organizações internas, em virtude das contradições vividas pelos sujeitos-

objeto deste estudo. Uma região cuja luta pela reforma agrária gerou assentamentos como o 

da “Fazenda da Barra” cuja localização geográfica próxima a um grande centro urbano veio 

para representar os paradoxos até aqui citados.  

É o que Buainainet al., 2014 chamam na recente edição de “O mundo rural no Brasil 

do século 21”, de uma conjugação de processos sociais de tempos desencontrados. De acordo 

com Almeida e Souza (In: VELA, 2003, p. 195-214) historicamente a agricultura em geral 

não é apenas uma atividade produtora de alimentos, tem função social, patrimonial ou 

ambiental que não geram renda. E tudo foi se perdendo e se transformando com o êxodo rural, 

alterando a própria identidade do homem do campo que leva os sujeitos deste estudo às 

periferias da cidade ou aos projetos de assentamentos rurais. O processo de reforma agrária a 

que está sujeito o citado assentamento está, portanto, ligado ao processo modernizador do 

“Ciclo da Cana-de-Açúcar” (capítulo 2.2.) herdado dos áureos tempos do café. E, à história da 

ampliação da divisão internacional do trabalho do sistema capitalista, já que todos os 

processos econômicos estão sendo integrados ao capital financeiro e às grandes empresas 

proprietárias de terras e técnicas. De acordo com a tese de doutorado de Denise Elias (1996), 

citando Santos (1994), esse processo ocorre nessa região por meio da difusão do meio natural 

ao meio-técnico-científico-informacional, a partir da especialização produtiva da cana-de-

açúcar que gerou os atuais complexos agroindustriais e modificou a relação da agricultura 

familiar com a terra. 

 O processo modernizador regional também se estrutura com as políticas públicas da 

década de 1960, o Estatuto da Terra de 1964, com a criação do Programa Nacional do Álcool 

e o processo de urbanização crescente a partir da década de 1970 quando a cidade passa a 

“regular” a mão de obra para a atividade agropecuária. Atividade que crescia sob a proposta 

de modernização para produzir mais alimentos e matérias-primas (MANTOVANI, 2002, p. 

1). Produção essa que desde a década de 1990, com a chamada Revolução Verde
17

 é pautada 

                                                             

17
 Revolução Verde: intervenção do Estado e de organismos internacionais no meio rural de países da América Latina com 

o objetivo de superar o atraso e a pobreza que impediam sua integração aos processos de modernização do campo, 
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por fins agroindustriais que agregue valor às matérias-primas, com inovações tecnológicas e 

gestão financeira voltada para uma agricultura tida como de precisão – a que lida com análises 

de dados, questões trabalhistas e ambientais de forma sistematizada: “[...] É a cientifização e a 

tecnicização da paisagem” […] (SANTOS, 1994, p. 51). Os negócios passaram a se relacionar 

às importações de máquinas, equipamentos e demais insumos agrícolas, o que começou a 

partir de 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). E a partir dos 

anos 1990 com a questão fundiária concentrando a renda e a propriedade. 

 Com a “Revolução Verde” no processo de cientificação e tecnificação os sistemas 

produtivos agrícolas são modificados, as terras são concentradas na mão de poucos grupos de 

famílias que definem o sistema de renda e de capital. A dependência do setor canavieiro em 

relação à mão de obra não significou o aumento real dos salários, considerados baixos em 

relação a outras categorias ou a diminuição da precarização das condições de trabalho que tem 

se intensificado com o que Thomaz Jr. (2007, p. 10-15) chama de “escalada da barbárie, rumo 

ao século XXI na nova divisão territorial do trabalho”.  

A cana-de-açúcar conduziu o processo de mecanização e tecnificação globalizada, 

levando ao aumento da produtividade agrícola com o emprego de biotecnologias, maquinários 

e outros insumos industriais. Hoje, o setor sucroalcooleiro gera diversidade e qualidade 

compostas de trabalho substituídas por máquinas que fazem o trabalho de dezenas de 

trabalhadores (SILVA e MARTINS, 2010 In: VIANNA, 2012, p. 209). Ou seja, todo o 

contemporâneo passa pela consolidação de um projeto econômico de grandes conglomerados 

transnacionais que, de acordo com Thomaz Jr. por desinteresse, põe em risco a existência de 

iniciativas locais de pequena escala. Esses espaços, de acordo com Santos (2008, p.63) são: 

 [...] cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus 
habitantes [...]. Lugar onde ocorre o embate diário de um sistema de 

técnicas, „objetos e ações entre os seres humanos e a natureza‟ que atendem 

as necessidades hegemônicas de produção [...].  

 

 Esses fatores elevaram a demanda e o preço das terras que, nessa microrregião, de 

acordo com dados de 2013, áreas com canaviais formados chegam a ser negociadas por 

valores próximos de R$ 40,0 mil/ha.(AGUIAR; LOPES; et al., 2013, pág. 17).Todo esse 

processo, historicamente gerou conflitos fundiários e agrários e mobilizou de um lado, 

                                                                                                                                                                                              

mediante substituição dos fatores de produção (ênfase na disseminação de sementes híbridas ou melhoradas, fertilizantes 

e maquinário moderno) (SCHNEIDER, 2010) 
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movimentos sociais e de outro, sindicatos e empresariado do agronegócio. O êxodo rural 

passou a ser a sina do homem do campo, das famílias “simples” ex - proprietárias ou 

trabalhadoras rurais que não conseguem se interessar pelo rural por este deixar de ser o 

principal meio de renda familiar. 

A modernidade, a concentração do uso das terras, os monocultivos, as condições ou a 

falta delas para a produção de alimentos diversificados são as “verticalidades” e as 

“horizontalidades” de um mesmo processo histórico. De acordo com Santos (2008, p. 286) 

tratam-se dos efeitos das relações do lugar com as redes territoriais exteriores ao lugar e dos 

efeitos das relações que o lugar estabelece no próprio território: “[...] Elas são o teatro de um 

cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista, e, simultaneamente, o lugar da 

cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta [...].”.  

 É nesse contexto que surgem os mitos de que o pequeno produtor é atrasado e 

posteriormente, que a reforma agrária não é viável para o desenvolvimento, pois carregaria 

consigo forte fator ideológico e conceitual, como explica Oliveira (2001, p. 128-129). Que a 

solução para desenvolver a região, não estaria, portanto, na reforma agrária, mas no aumento 

da produção de alimentos com mais investimentos em modernização e desenvolvimento local. 

Para autores como Graziano da Silva esses pressupostos tratam sobre uma vertente de 

“modernização conservadora”, pois beneficia apenas algumas atividades e regiões em 

determinado espaço de tempo. E que essas regiões dependem do Estado, deixando produtores 

camponeses à margem do processo, favorecendo o que o autor chama de “modernização 

excludente” (GRAZIANO DA SILVA, 1980, p. 232).  

A região de Ribeirão Preto foi sendo inserido nesse processo, o mesmo de grande 

parte da América Latina. Onde o rural passa a ser visto como ideal se houver modernização 

nos plantios com processos agroindustriais voltados para atender nichos especiais de mercado, 

quando interno, ou com fins de exportação:  

[...] esse processo estava marcado por uma profunda contradição: chamada 

para contribuir com a acumulação de capital com base na capacidade 

produtiva do trabalho, nos países centrais, a América Latina teve de fazê-lo 

mediante uma acumulação baseada na super. exploração do trabalhador. É 

nessa contradição que se radica toda a essência da dependência latino-

americana. [...] Nascida para atender as exigências da circulação capitalista, 

cujo eixo de articulação está constituído pelos países industriais, e centrada, 

portanto, sobre o mercado mundial, a produção da A.L. não depende da 

capacidade interna de consumo para a sua realização […] (MARINI, 2000, 

p.131-2 IN: FREIRE, 2013). 
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 O MST - Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terras foi o primeiro movimento 

social ligado às questões do campo a chegar à região de Ribeirão Preto. Chegaram no início 

da década de 1980 quando embates ocorriam entre capital e sindicatos regionais de 

trabalhadores rurais que já dividiam questões polêmicas (Figura 6) relativas aos salários e às 

condições de trabalho, motivando mobilizações violentas como o “Levante de Guariba” 

(THOMAZ, Jr., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: A região de Ribeirão Preto é manchete em todo o país, com a greve dos cortadores de cana, em 1985 no município 
de Guariba. 13 dos 16 diretores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foram demitidos pelos usineiros. Autoria: 

http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=627 
 

Portanto, assentamentos como o da “Fazenda da Barra” surgem em territórios onde o 

agronegócio vinha estruturando o trabalho assalariado rural, com concentração fundiária para 

produção em larga escala, com base no direito constitucional à propriedade privada. Após 

intensa mobilização social, a “Fazenda da Barra” recebe a decisão histórica nacional, 

justamente pela questão da propriedade privada: a área é levada à desapropriação, apta para 

fins de reforma agrária, pela condução do Ministério Público que não via o cumprimento de 

princípios constitucionais como o da função social da propriedade (Capítulo 3.1). 

De acordo com Moega que analisou de perto o caso da Barra (ZOEGA 2003, p. 209, 

210-213) a “Fazenda da Barra” colocou o mundo do direito discutindo o aspecto social de 
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uma questão que vinha sendo vista apenas pelo aspecto do direito à propriedade como um 

direito absoluto e inquestionável. A partir da Constituição Federal de 1988 o direito de 

propriedade está condicionado ao fator da função social (art. 5o, XXII d.C. XXIII), sendo este 

considerado direito básico do ser humano. São requisitos para se cumprir a função social da 

propriedade, ações como não manter trabalho análogo ao escravo ou desrespeitar as 

legislações ambientais. Em casos de descumprimento, áreas nessas condições estão sujeitas à 

desapropriação para fins de interesse social como a reforma agrária; com a propriedade sendo 

indenizada pelo Estado (art.184 da Constituição Federal).  O ponto mais polêmico quanto à 

aferição da produtividade da terra, artigo 185, II da Constituição, considera propriedades 

produtivas insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Fator que tumultua o 

aspecto jurídico em torno da ideia de produtividade, desapropriação e de reforma agrária
18

.  

Para tanta polêmica, na década de oitenta o MST trouxe forças nacionais à região para 

mobilizar entidades diversas assim como camponeses, posseiros, arrendatários, trabalhadores 

urbanos, desempregados, trabalhadores rurais temporários ou volantes, os chamados boias-

frias que receberam rotulações estigmatizantes, também expressas por meio das citadas 

representações sociais. Hoje, para se considerar legalmente uma área como improdutiva, 

depende-se de avaliação dos índices de Grau de Utilização da Terra assim como das 

condições econômicas e institucionais vigentes 
19

. De acordo com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pelo menos no centro-sul do país, para a reforma 

agrária dispõem-se hoje apenas das chamadas áreas lindeiras, as da extinta Rede Ferroviária 

Federal que não mais opera ou o remanejamento de lotes vagos em assentamentos já 

implantados. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

18 O artigo de Lopes (2013) discorre amplamente sobre a questão da produtividade e da propriedade privada. 
19 http://www.incra.gov.br/imovel_improdutivo, acesso em 10 de outubro de 2014 / Matos, O. M. J. de. Terra e Trabalho: 

Uma reflexão sobre latifúndio e relações de trabalho no Brasil. monografia, Pág. 34-37, 2013, disponível em 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/6190/1/2013_JessicaMariliadeOliveiraMatos.pdf Acesso em 14 de outubro de 2014.  

http://www.incra.gov.br/imovel_improdutivo
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/6190/1/2013_JessicaMariliadeOliveiraMatos.pdf
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2.5 A Região Define os Novos Rumos da Reforma Agrária no País 

Desde o início, os movimentos sociais nessa região de estudo, até como 

“coadjuvantes” na divisão social do trabalho reconheceram que o debate sobre a 

desapropriação da “Fazenda da Barra” em Ribeirão Preto precisava do aporte de um novo 

modelo de desenvolvimento agropecuário. Toda a sociedade regional questionou o modo de 

produção, as relações trabalhistas, os impactos ambientais da monocultura, o uso de 

agrotóxicos, a falta de conservação de solos e fontes de água; defendendo a necessidade de 

diversificar a produção agrícola, de dividir o uso e ocupação das terras e garantir a soberania e 

a segurança alimentar nacional com uma assistência técnica especializada no modelo de 

produção agroecológica. 

Portanto, o modelo amazônico “Projeto de Desenvolvimento Sustentável” (PDS) foi 

adotado na “Fazenda da Barra”, prescrevendo uma agricultura diversificada para alimentos de 

qualidade, não objetivando apenas o lucro, com atuação de acordo com as denominações que 

um PDS
20

exige (Capítulo 3.1). O“PDS Fazenda da Barra” gerou aprendizagens diversas nessa 

região, mas, após anos no assentamento produtores alegam que são necessários ainda vários 

investimentos para conseguirem tocar a produção agroecológica prometida. Alegam que o 

ambiente altamente degradado por décadas, com comprometimento de solos e sistemas 

hídricos dificulta a produção de alimentos em bases agroecológicas. Lembrando que, no 

passado, a área da “Fazenda da Barra” mantinha cultivos extensos ao modo convencional com 

cana-de-açúcar e soja (Zoega, 2003).  

Os pequenos produtores assentados dependem do alcance das políticas públicas de 

crédito e de assistência técnica
21

 que só recentemente começaram a chegar aos assentamentos 

para pautar esse modelo de desenvolvimento da produção. Portanto, a resposta para a 

pergunta de partida deste estudo perpassa por uma densa camada histórica que desencadeia 

transformações sociais e políticas diversas ainda em operação nos dias de hoje. 

Transformações essas que, de uma forma ou de outra não estão claras nem para o morador do 

bairro urbano estudado nem para todos os assentados vizinhos, pessoas que se encontram 

                                                             

20 Um PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável segue critérios do INCRA que se baseou no conceito de 
“Desenvolvimento Sustentável”, “Associativismo” e “Agroecologia”, denominação original concebida para 
assentamentos localizados no bioma florestal amazônico (www.socioambiental.org). Sendo um PDS, a Fazenda da Barra 
acompanha a Portaria INCRA 477/1999 e a Norma de Execução nº. 93, de 19 de julho de 2010. 

 
21 A primeira lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é de 2010, Lei 12.188/2010 que instituiu a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, orientando a 
operacionalização das políticas públicas pelo desenvolvimento rural dos assentamentos, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm acesso em 11 de julho de 2014 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm
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todos os dias na mesma “esquina”- um encontro marcado de paradoxos e interpretações. A 

Figura 7 mostra um grupo de assentados aprendendo técnicas de compostagem agroecológica 

com orientação de assistência técnica governamental. De uma forma geral, assim como o 

pequeno produtor, os assentados ou dependem da adaptação ao modelo tradicional de 

agricultura vigente ou de técnicas especializadas para produzir de forma agroecológica.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 7: Assentados na Fazenda da Barra preparam 

Compostagem.  Acervo do autor, 2013. 

 

Contudo, as citadas representações sociais refletem essas divergências, várias disputas 

e conflitos ocorrem dentro dos próprios assentamentos, onde as práticas hegemônicas da atual 

política agropecuária brasileira atuam, sinalizando que sistemas integrados de produção 

atrelados ao processamento industrial dos alimentos pode garantir geração de renda. Mas, se 

questiona também até que ponto o assentamento deseja o modelo agroecológico de produção. 

Uma condição que ao que tudo indica não se deve apenas ao opcional entre um modelo de 

produção ou outro: “[…] o capital exerce uma territorialidade maior ou menor em 

determinadas partes [...], subordinando a renda camponesa conforme a medida de 

incorporação à lógica capitalista” (ROOS, 2014, p. 2).  

Autores como Caporal e Costabeber (p. 17, 2000) falam sobre diferentes enfoques das 

políticas públicas de assistência técnica e extensão rural nesses assentamentos e apontam 

caminhos que prometem desatar a teia que se interpõe aos processos de decisões 

hegemônicos. Os autores defendem que há uma necessidade imediata de um enfoque 

extensionista que oriente a produção para resolver a problemática socioambiental decorrente 

da aplicação do modelo convencional “químico-mecânico da agricultura”. 
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Ouviu-se críticas de uma das moradoras do bairro urbano vizinho ao assentamento, 

críticas carregadas de todo esse contexto histórico: A Sra. já comprou algum produto ou 

utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua impressão? : “[...] Já comprei verdura, mas 

não gosto não, o pessoal reclama que tem muito agrotóxico, o pessoal não está comprando 

mais [...]”. Perguntou-se à mesma moradora se ela sentia o mesmo problema quando adquiria 

verduras no supermercado: “[...] estou preferindo lá [...] não tinha pensado nisso, mas estou 

preferindo no mercado”. (informação verbal)
22

. Vê-se que as representações sociais 

funcionam como dedos em riste para os projetos de implantação da reforma agrária, como 

obstáculos invisíveis que se interpõem entre o processo histórico e à formação de novas 

relações sociais e econômicas que nem ainda se formaram.  

Portanto, as respostas para a pergunta: Como os moradores do bairro urbano “Ribeirão 

Verde” reconhecem os assentados da “Fazenda da Barra” passam pela ideia de como o 

assentado está construindo sua identidade nesse contexto atual, quando toda a sociedade se 

posiciona ora como favorável ora como contra a reforma agrária, sem conseguir definir o que 

seja reforma agrária. Estão todos ao mesmo tempo no papel de sujeitos e de sujeitados 
23

 ao 

Plano Nacional de Reforma Agrária e às interposições econômicas mundiais.  

O processo de desenvolvimento econômico e social da “Fazenda da Barra” contribui 

portanto, com a formação do imaginário social expressos nas representações sociais 

pejorativas sobre os assentados. Nesse gigantesco caleidoscópio, como cita Whitaker (2009, 

p. 35) as pejorativas representações sociais sobre os assentados dizem muito sobre os rumos 

de toda a sociedade, rural ou urbana. As representações sociais citadas podem expressar o que 

alguns autores consideram como uma “reforma agrária limitada”, a que não apresenta apenas 

vertentes econômicas distintas, mas depende de diversos interesses. Segundo Martins (2004, 

p. 65) ocorre no país uma disputa pela “forma de reforma agrária” que se intenciona 

implantar. E essa disputa ocorre “nas barbas” dos moradores do bairro “Ribeirão Verde” e dos 

assentados da “Fazenda da Barra”. 

 

 

                                                             

22 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano M.A.N. de 45 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
23

 Plano Nacional de Reforma Agrária: o primeiro foi criado há mais de vinte anos: 

<http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/PNRA_2004.pdf>  
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Em cada representação social sobre os assentados rurais estão em jogo o que, segundo 

Gómes (2006, p. 68), citando Sauer (2010, 67), diversas interpretações sobre o tipo de 

reforma agrária que se almeja no país: 

- Uma reforma agrária deve conseguir alterar a estrutura fundiária do país onde o acesso a 

terra não seja o único elemento dessa questão? 

- Uma reforma agrária, como apregoam as lideranças do MST, deve dar condições para as 

famílias produzirem e viverem bem promovendo a chamada função social da terra onde todos 

devem ter direitos à moradia digna, escola e saúde? 

- Uma reforma agrária do tipo compensatória, como apregoa o Banco Mundial, incentivando 

o modelo de agricultura familiar dentro dos assentamentos, nos moldes do modo de produção 

capitalista, como vem sendo adotado pelos governos, desde Fernando Henrique Cardoso até 

os dias de hoje?  

- Ou uma reforma agrária que invista em um novo modelo de modernização agrícola, em 

técnicas para produzir alimentos de qualidade, com redução de custos, técnicas que não 

comprometam solos e água ou a própria renda familiar, obrigando o pequeno produtor a 

depender da cadeia industrial agrícola, de insumos agroquímicos e maquinários?  

 

 

 

Figura 8: Lote da Fazenda da Barra com produção de verduras. Acervo do autor, 2014. 
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Figura 9: Assentados em um dos lotes da Fazenda da Barra. Acervo do auto, 2014. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

REPRODUZIDAS NA ESCOLA, QUEM SÃO OS ASSENTADOS E OS 

MORADORES URBANOS?  
 

 Neste terceiro capítulo, alguns aspectos básicos sobre os sujeitos desta pesquisa. Como 

foi criado o assentamento e como foi criado o bairro, de acordo com pesquisa bibliográfica 

realizada. E análise das entrevistas realizadas com estudantes assentados e estudantes 

moradores do bairro urbano, público jovem que frequenta a mesma escola de Ensino 

Fundamental e Médio, prédio localizado no bairro urbano estudado. 

 Os entrevistados aqui, tanto assentados como moradores urbanos, adultos, idosos, 

jovens, homens e mulheres são na maioria dos casos entrevistados, pessoas cujos familiares 

viveram o mesmo processo de exclusão social das regiões nordeste do Brasil e/ou norte do 

estado de Minas Gerais ou mesmo do Estado de São Paulo. Tanto moradores urbanos do 

bairro “Ribeirão Verde” como assentados da “Fazenda da Barra” são migrantes ou filhos e 

netos de migrantes “atraídos” para a região de Ribeirão Preto pelo processo de expansão das 

exportações das commodities dos áureos tempos do café ao atual ciclo do açúcar e do álcool. 

São também pessoas que chegaram a partir das décadas de 70/80 e 90 para o trabalho agrícola 

nos grandes latifúndios da região, trabalhando como “volantes ou boias-frias” ou em busca de 

uma chance de emprego na cidade ou, a partir dos anos 1980,em busca de um pedaço de terra 

pela participação junto aos movimentos sociais reivindicatórios.  

Necessita-se aqui explicar o conceito de exclusão, pois, grande parcela dos assentados 

reconhece que a organização social em torno da luta pela reforma agrária possibilitou uma 

alternativa ao processo de exclusão histórico a qual todos sofrem. Mas, de acordo com as 

contextualizações do capítulo anterior, a relação com os moradores do bairro expressa nas 

representações sociais denota certa contramão nesse sentido. Por isso, adota-se aqui o 

conceito exposto por Martins (1997, p.17) para quem exclusão “não é um movimento que 

ocorre para fora, porém, para dentro, colocando as pessoas na condição de subalternos, de 

reprodutores mecânicos do sistema econômico, reprodutores que não reivindicam nem 

protestam em face de privações, injustiças, carências”. 

  Os assentados, de acordo com autores como Santos (2002, p.253 In: GONÇALVES, 

2010) atuam em um “campo de conflito agrário cujas relações sociais são precárias “[…] O 

que, para o imaginário da sociedade de consumo, caracteriza o que há de mais inferior”. São 

pessoas que hoje, em sua maioria, sobrevivem economicamente no mercado de trabalho em 
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geral, principalmente no setor de serviços e não apenas da produção nos lotes do 

assentamento, seja por falta de financiamentos, de mão de obra ou de rede de água para 

irrigação. Entre os tipos de trabalhos não agrícolas mais relatados estão o de serventes de 

pedreiro, motoristas, caseiros e empregadas domésticas. Muitos também se aventuraram no 

mercado informal de produtos agrícolas ou não agrícolas. Fatores que têm impulsionado as 

famílias assentadas a incentivarem seus filhos ao estudo, para profissões não relacionadas ao 

campo. Em sua maioria, os assentados são ex-pequenos proprietários que perderam suas terras 

ou assalariados rurais ou urbanos que passaram por períodos de desemprego ou de trabalhos 

precários e dependem de políticas públicas de crédito e assistência técnica (Figura 11): 

[...] Cheguei aqui em 2003. Vim com minha mãe e meus irmãos, meu pai 

ficou na Bahia, na cana, ele não queria arriscar [...] nós montamos um 

barraco (em outro bairro de Ribeirão Preto) e aí meu pai veio e ficou 

sabendo dos sem terras, que a gente ia ter uma terra nossa, lá na Bahia ele 

era empregado [...] (informação verbal
24

).  

[...] Moro com minha avó (no bairro Ribeirão Verde), meu tio trabalha na 

Coca-Cola, mas já trabalhou na roça. Meu pai tá na roça em Minas (Vale do 

Jequitinhonha, região de origem da família), minha mãe morreu, eu quero 

estudar e trabalhar de enfermeira […], (informação verbal).
25

 

 

 Na origem de grande parte dos moradores do bairro urbano Ribeirão Verde também 

estão pessoas que antes de se mudarem para o bairro como proprietários ou locatários viviam 

em moradias precárias nas periferias de cidades como Ribeirão Preto. Muitos também vieram 

de processos excludentes da zona rural de outras regiões. 

 Os assentados mantêm vínculo com a área urbana do bairro vizinho de várias 

formas, estudando, trabalhando, como fregueses no pequeno comércio do bairro, enfim, 

mantendo toda uma relação social e comercial. Assim como os moradores do bairro, que, de 

alguma forma se relacionam com os assentados, com destaque para as relações comerciais na 

aquisição de produtos como legumes, verduras ou produtos granjeiros do assentamento, 

vendidos nas ruas do bairro urbano (Figura 10) ou mesmo no interior do assentamento. O 

espaço bairro - assentamento está inserido em todo um contexto regional não pautado apenas 

pelas relações econômicas (Fig.10 e11), apesar destas, num primeiro momento, figurarem 

como estruturadoras das representações sociais que estamos estudando em relação aos 

assentados. 

                                                             

24 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado A.S.S. 31anos, durante visita ao assentamento, 2014.  
25 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano L.M.S. 16 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
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Figura 10: Assentados expõem produtos do assentamento Fazenda da Barra nas ruas do 
bairro Ribeirão Verde, Ribeirão Preto - SP. Acervo do autor, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Assentados durante curso sobre cultivos, 

assentamento Fazenda da Barra. Acervo do autor, 2014. 
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É evidente que os fatores econômicos podem conduzir interpretações generalizadas 

como a de que todo “pobre”, tanto no meio rural como no urbano é “vítima e algoz 

potencialmente voltado para contravenções ou crimes” (ADORNO, 2002, p. 84-135). 

O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local de moradia?: 

“[…] nem sabia que tinha isso aqui, é reforma agrária? [...] ah tem muita coisa errada né? A gente fica 

com medo, mas nunca aconteceu nada na minha rua não [...]” (informação verbal)
26

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ruas do bairro Ribeirão Verde,Ribeirão Preto - SP. Acervo do autor, 2014. 

 

                                                                                         Figura 13: Vista de dentro do assentamento Fazenda da Barra. Acervo do autor, 2013. 

 

                                                             

26 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo morador do bairro urbano C.S.R. P. 63 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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3.1 Como foi Criado o Assentamento 

Neste item do Capítulo três, dados de pesquisas bibliográficas e coletas em conversas 

informais com assentados onde se expõem o processo de criação do assentamento “Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável PDS Fazenda da Barra”, localizado no município de Ribeirão 

Preto - SP. Estão assentadas 460 famílias, divididas numa área total de 1.790,80 hectares com 

1,6 ha em média cada uma. Subtraindo do total do imóvel as áreas de preservação 

permanente, mais 20% do total são Reserva Legal nativa; descontando ainda áreas não 

aproveitáveis para cultivos, restam cerca de 930,00 ha para o parcelamento entre as famílias 

assentadas. 

A área foi propriedade privada, desapropriada por interesse social para fins de reforma 

agrária, de acordo com os artigos da Constituição Federal 184, 185, II e 186 
27

. O motivo 

principal da desapropriação é conferido ao fator “exploração econômica de forma 

improdutiva”, além de comprovada degradação da área e desrespeito às normas ambientais 

legais, práticas dos então proprietários da “Fazenda da Barra”.  

 A imissão da posse da fazenda para o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária ocorreu em 2005 com a União indenizando os proprietários, cujo pagamento 

previa o desconto do valor do passivo ambiental devido pelo imóvel (ZOEGA, 2013 p. 176-

179). Essa imissão de posse não foi concretizada imediatamente, pois os então, proprietários 

recorreram das decisões judiciais com base em diferentes interposições, depois de uma longa 

ação do Ministério Público do Estado de São Paulo (ZOEGA, 2013 p. 201). O assentamento 

“PDS Fazenda da Barra” só foi efetivado legalmente para reforma agrária em 2007.  

 Antes da ocupação da área pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, 

portanto, antes da desapropriação, existia no local uma fazenda que apresentava 

irregularidades previstas em legislações ambientais como, plantios predatórios em áreas onde 

deveria existir Reserva Legal nativa; falta de conservação de solos; queimadas, depósito de 

resíduos sólidos; cultivos de cana-de-açúcar, amendoim e soja em APPs - Áreas de 

Preservação Permanente com prejuízos para o sistema hídrico regional que confluência com 

córregos e nascentes rumo ao rio Pardo. 

                                                             

27
 Os citados artigos constitucionais são passíveis de duas diferentes interpretações. A propriedade, sendo economicamente 

produtiva, não deve ser colocada para fins de interesse social, mesmo se descumprir outros requisitos presentes na 

Constituição. Ou, uma propriedade rural só não corre o risco da expropriação se cumprir todos os requisitos 

constitucionais (ZOEGA, 2013, p.18-18) 
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A região, no aspecto geomorfológico está inserida no sistema geológico Botucatu- 

Piramboia, área de recarga do aquífero de águas Guarani, com risco eminente de 

contaminação por substâncias como agrotóxicos devido ao solo arenoso de fácil percolação 

profunda até ao lençol de água subterrâneo (CARNEIRO, 2007).  

Por conta desses e de outros motivos, como se fosse possível, cogitou-se na época que 

a fazenda teria um melhor destino se loteada para a construção de condomínios habitacionais, 

como ocorre em outros pontos da cidade ou nessa mesma região. Afinal, sua localização é 

privilegiada, próxima ao perímetro urbano, há apenas 15 km do centro da cidade. Mas, a força 

dos movimentos sociais pressionava a definição legal do destino da área para fins de reforma 

agrária. Várias atuações envolveram a participação de representantes do INCRA, da 

Promotoria de Justiça do Núcleo V - Ribeirão Preto/Pardo do Grupo de Atuação Especial de 

Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), de representantes da Igreja Católica, da OAB/RP, 

ONGs, pesquisadores de universidades como UFSCAR e USP, todos em uma das lutas pela 

reforma agrária
28

 mais emblemáticas do país:  

 

[...] a expropriação da Fazenda da Barra pode ser considerada uma 

“inovação” em relação ao tratamento conferido ao meio ambiente. Ao 

confrontar a lógica dominante, em defesa da exploração sustentável da terra, 

a conquista da desapropriação do imóvel em questão, bem como a gradativa 

consolidação do chamado “PDS da Barra”, devem ser compreendidas como 

um exemplo a ser aprimorado e disseminado […] (ZOEGA, 2013, p. 206 ) 

  

O assentamento “Fazenda da Barra” foi ocupado por mobilizações sociais diferentes, 

além do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras (MST), pelo Movimento de 

Libertação dos Sem Terras (MLST) e outros movimentos autônomos que atualmente dividem 

a área em quatro diferentes grupos de assentamento, cujas denominações são: Assentamento 

Índio Galdino, Assentamento Luíza Mahin, Assentamento Santo Dias e Assentamento Mário 

Lago. 

 Regulando essa múltipla participação e as necessidades especiais da área, o Ministério 

Público atuou como mediador entre o INCRA e esses movimentos, instituindo um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). Nesse termo, os assentados se comprometem a recuperar a 

                                                             

28 De acordo com a Lei nº 4.504 (Estatuto da Terra), de 30-11-64, art. 1º, & 1º, “Considera-se Reforma Agrária o conjunto 

de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a 

fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. 
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área degrada, assim como a evitar novas degradações ambientais, realizando todo o trabalho 

de recuperação ambiental que por décadas os então proprietários não haviam efetuado. Nesse 

termo, de acordo com Gonçalves (2010, p. 86-99) está o acordo para a construção de um 

projeto produtivo que não use agrotóxicos, que mantenha área nativa de Reserva Legal (o 

Código florestal exige 20%, mas o acordo prevê manter 35% do total); que os assentados 

realizem a recomposição das áreas de preservação permanente, que não realizem 

monocultivos ou criação de animais de grande porte para evitar assoreamentos, enfim, que 

atuem como preconiza o modo de produção de um PDS – Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável
29

.Em Borelli (2003-2012) são princípios dos PDS ações como: 

a) Resgate do valor econômico, cultural e social regional, florestas e várzeas, não se 

restringindo somente ao potencial agrícola;  

b) Valorização da organização da vida social, do trabalho e da gestão da comunidade; 

c) A concessão do uso da terra obedece à aptidão da área, combinada à vocação das famílias 

de produtores rurais; 

d) Atentar para o interesse ecológico na recomposição do potencial original da área,      

atendendo a legislação ambiental. 

 

 

Publicamente, portanto, o assentamento adota com o TAC um “modelo agroecológico 

de produção agrícola” 
30

 mesmo enfrentando riscos como: 

- Proximidade com a periferia urbana; 

- Proximidade com grandes cultivos convencionais de cana-de-açúcar (Figura 15); 

- Dificuldades em cultivar solos altamente degradados; 

- Dificuldades de acesso à água, créditos agrícolas e assistência técnica especializada, entre 

outras. 

 

 

 

                                                             

29PDS - Projeto de Desenvolvimento Sustentável, segue critérios do INCRA que se baseou no conceito de “Desenvolvimento 
Sustentável”, “Associativismo” e “Agroecologia”, denominação original concebida para assentamentos localizados no 
bioma florestal amazônico (www.socioambiental.org). Sendo um PDS, a 

Fazenda da Barra acompanha a Portaria INCRA 477/1999, e a Norma de Execução nº. 93, de  
19 de julho de 2010. 
30 Modelo Agroecológico: FREITAS (2014) 
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Figura 14: Produção e moradia, assentamento Fazenda da Barra, Ribeirão Preto-SP. 

Acervo do autor, 2013. 

 

 De acordo com a coordenação regional do MST em 2005, antes da imissão de 

posse oficial da área que ocorreu em 2007 os ainda não assentados na “Fazenda da Barra” 

apresentaram uma produção enquanto acampados estimada em 30 toneladas de milho, 15 

toneladas de feijão e 20 toneladas de mandioca (FREIRE; MAFORT, 2011, p.183).Não se 

apurou neste estudo dados sobre a produção total da área nos últimos anos, mas observa-se 

que as famílias produzem para o autoconsumo e demonstram gerar renda com cultivos de 

mandioca, abóbora, berinjela, jiló, feijão, hortaliças, milho, frutas, aves, suínos, entre outros 

produtos.“[…] Em sua maioria absoluta, os assentamentos (do Estado de São Paulo) lutam 
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com dificuldade, não são auto-suficientes e necessitam do apoio oficial para se manter e 

prosperar [...]” Serra (2001, p. 241 In: Tsukamoto ; Asari , 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Menino assentado em lote dos pais que cultivam frutas. Ao fundo do mesmo lote, a vizinha área particular cultiva 

cana-de-açúcar, cujas pulverizações aéreas de agrotóxicos são rotineiras. Acervo do autor, 2014. 

 

 A renda dos assentados muitas vezes depende ou se complementa com programas 

governamentais que garantem a compra de alimentos para distribuição em instituições ou 

merenda escolar como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). 

O assentado também desempenha várias atividades não agrícolas como prestação de 

serviços diversos no assentamento ou fora dele, produção de doces, artesanato ou como 

pedreiros, serventes, faxineiras, entre outros. Conforme destaque de pesquisas como a da 

Uniara-Incra (BARONE; FERRANTE, 2013)com 40 projetos de assentamentos de 29 

municípios em quase 50% dos casos, duas pessoas estão ocupadas na agropecuária 

(geralmente marido e mulher titulares do lote). Mais de 30% das famílias referiram ter três ou 

mais pessoas trabalhando nos lotes dos assentamentos. 

 O modelo por PDS exige a adoção de práticas conservacionistas para a produção de 

alimentos, mas, os assentados, informalmente, afirmam que “cada um está fazendo o que 
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pode, adotando ou não métodos convencionais de cultivos”. Portanto, ainda é necessário 

muito empenho dos governos e dos produtores na direção de restabelecer as condições 

degradadas da área, para investir de fato na produção agroecológica. Por enquanto, afirmam 

alguns assentados que, “quem não usa agroquímico não o faz apenas por falta de recursos 

financeiros”. Afirmam que convivem com práticas agrícolas convencionais dos vizinhos 

canaviais, que estes recebem regulares pulverizações aéreas que, evidentemente afetam as 

tentativas de práticas agroecológicas nos lotes (Figura 15).E muitos declaram informalmente 

terem “dificuldades em compreender ou seguir as técnicas agroecológicas de produção” (de 

acordo com informações orais espontâneas com assentados). 

 Com todos esses apontamentos é esperado encontrar pessoas não assentadas criticando 

assentados e assentados criticando assentados por algum aspecto da produção em 

descumprimento ao TAC, pela atividade econômica de alguns fora do assentamento; pessoas 

defendendo que isso ocorre por que o assentado não é apto para as atividades da roça (de 

acordo com informações orais informais colhidas com moradores urbanos e assentados). 

Posições que despontam nas citadas representações sociais deste estudo como elementos da 

divisão social e territorial do trabalho que diferenciam o campo da cidade, os “Sem Terras” 

dos proprietários de terras, sem considerar os fatores históricos até aqui relatados:  

 
 [...] A oposição entre cidade e campo só pode existir no interior da 

propriedade privada. É a expressão mais crassa da subsunção do indivíduo à 

divisão do trabalho, a uma atividade determinada, a ele imposta – uma 

subsunção que transforma uns em limitados animais urbanos, outros em 

limitados animais rurais e que diariamente reproduz a oposição entre os 

interesses de ambos (MARX e ENGELS, 2007, p. 52).  

 

 Muitos assentados afirmam total falta de interesse em voltar a morar na cidade, 

apesar de todas as dificuldades de vida no assentamento e da proximidade geográfica com a 

cidade (de acordo com informações orais espontâneas, coletadas com assentados).Dizem que, 

apesar da falta de infraestrutura como de saúde, educação, estradas, saneamento e condições 

para produzir alimentos, no assentamento estão em melhores condições do que quando viviam 

nas periferias urbanas ou quando trabalhavam em grandes latifúndios como empregados 

avulsos.“[...] Problema tem, mas daqui ninguém me tira, minha roça tá seca, sem água, mas a 

gente pega um crédito aqui outro ali e vai levando [...]” (informação verbal
31

). 

                                                             

31
 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado A.B.S. de 63 anos durante visita ao assentamento, 2014. 



49 

 

3.2 Como foi Criado o Bairro Urbano 

 Neste item do capítulo três, as caracterizações do bairro urbano objeto deste estudo, 

bairro Ribeirão Verde, localizado no município de Ribeirão Preto, vizinho ao assentamento 

“Fazenda da Barra”, também objeto desse estudo. O bairro e o assentamento estão separados 

geograficamente apenas por ruas, o que fisicamente seria a imagem mais adequada para 

retratar a permanência e a disseminação das citadas representações sociais. 

 O bairro urbano “Ribeirão Verde” tem aproximadamente 35 mil moradores e começou 

a ser construído no final da década de 1990 pela iniciativa privada com 3.461 lotes 

urbanizados numa área de antiga fazenda, distante 15 quilômetros do centro da cidade, às 

margens leste da rodovia Anhanguera.  

Assim como o assentamento, pertencente à microbacia do córrego das Palmeiras, à 

margem esquerda do rio Pardo, região também considerada área de recarga do aquífero de 

águas Guarani, apesar de quase totalmente urbanizada. Bairro que, de acordo com a “Planta 

de desenvolvimento urbano do município” está sujeito às legislações de uso e ocupação dos 

solos, classificado como “Zona de Uso Especial” (Plano Diretor, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Mancha de mata nativa no bairro Ribeirão Verde, Ribeirão Preto - SP 

Autoria: divulgação, Prefeitura RP, 2012. 
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O bairro Ribeirão Verde mantém fragmentos (com alta interferência antrópica) de 

floresta mesófila ou estacional semidecidual (Figura 16) que deu origem ao nome “Ribeirão 

Verde”. A aglomeração urbana resulta de imóveis para população de mais baixa renda. Nesta 

área os imóveis têm qualidade estrutural regular, com saneamento básico e energia elétrica 

que, segundo os moradores, corresponderam aos anseios iniciais. Mas há queixas quanto à 

insuficiência dos serviços básicos de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança e lazer 

no próprio bairro, já que a distância em relação aos demais bairros ou centro dificulta a 

mobilidade dessa população, como explica uma das moradoras entrevistadas: “[...] Meus pais 

vieram para Ribeirão em 1990, moramos na Cohab (outro bairro periférico de Ribeirão Preto) 

com minha tia. Eu casei e vim pra cá, no começo, não tinha nada, agora a gente tá tudo 

certinho [...] mas é longe de tudo [...]”, (informação verbal)
32

.  

De acordo com Laurentiis (p.71- 86, 2012) o bairro é percebido como um lugar calmo, 

sossegado, mas, também, como lugar do não pertencimento, do abandono, pela falta de 

equipamentos sociais, possibilidades de trabalho e de lazer. Um bairro que sofre com as altas 

temperaturas provocadas pela ação da impermeabilização urbana e asfáltica, com presença de 

gado solto e de abandono das áreas verdes, com desmatamentos, com focos de queimadas 

urbanas e com os cultivos de cana-de-açúcar localizados nos arredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167: Vista do bairro Ribeirão Verde, Ribeirão Preto - SP. Acervo do autor, 2014. 

                                                             

32
 Informação fornecida para esta pesquisa, pela moradora do bairro urbano, A.M.S. de 55 anos, durante visita ao bairro, 2014. 
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3.3 Análises das entrevistas dos estudantes filhos de assentados e de moradores urbanos 

Neste capítulo, partiu-se das entrevistas realizadas com estudantes assentados e 

estudantes moradores do bairro urbano, público que frequenta a mesma escola de Ensino 

Fundamental e Médio. Observou se que as representações sociais são reproduzidas a partir do 

ambiente escolar e/ou no ambiente escolar, a instituição pública estadual “E.E. Jardim Diva 

Tarlá de Carvalho”, localizada no bairro urbano “Ribeirão Verde” e tem 1.200 alunos sendo 

cerca de 40 filhos de assentados da Fazenda da Barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 178: Entrada da escola pública onde estudam assentados e moradores urbanos. 
Acervo do autor, 2014. 

 

 

 De uma forma geral, nas primeiras respostas obtidas dos entrevistados adultos 

assentados, quando se perguntou “como acham que são vistos pela sociedade”, se 

apresentaram respostas como “vagabundo, bandido ou baderneiro” e que a “mídia” seria 

responsável pela reprodução desses sentidos. Nas entrevistas com os jovens estudantes se 

observou nomeações aos assentados como “sujos, pés-sujos, fedido, porco, problema, 

bagunçados, baderna, burros, coitados”. Nos capítulos anteriores se discutiu como essas 

representações sociais são frutos de um longo processo hegemônico de formação territorial: 
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“[...] Falam que a gente não tem vocação pra terra, que a gente não entende de roça, que tem 

preguiça [...]”, (informação verbal
33

).  

Entre os dez estudantes assentados entrevistados ao longo dessa pesquisa encontrou-se 

nas respostas expressões que eles acreditam serem atribuídas aos assentados: “excluídos, não 

aceitos, zoados, não gostados, implicados”. Pergunta ao aluno do bairro: Caso haja algum 

conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? “[…] o problema é que os professores 

perdem muito tempo com eles [...] (os assentados alunos) [...] tem que explicar tudo [...]”, 

(informação verbal)
34

.Perguntas ao aluno assentado: O que você acha de estudar na escola do 

bairro? “[…] Se não for essa, vou ter que morar na casa da minha madrinha [...] (outro bairro) 

[...], vai fazer o quê? [...]” . Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em 

relação aos alunos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? “[...] Eu 

tenho uma amiga que mora ali (aponta rua perto da escola) ela é a única legal [...] o resto a 

gente tolera [...] é por causa disso que te falei [...] eles acham que nós somos sujo […] mas eu 

tomo banho todo dia vê se estou cheirando [...] (informação verbal)
35

.  

 Essas respostas, de acordo com a abordagem estrutural da teoria das representações 

sociais a que se referem Campos e Roquete (p. 435-445, 2003) são também aspectos 

cognitivos ou estritamente emocionais, sendo na realidade: 

[...] um conhecimento estruturado que tem um papel determinante no modo 

como os indivíduos veem e reagem face à realidade, fica evidente que este 

conhecimento é dotado de cargas afetivas, é atravessado (ou poderia se dizer, 

'„ativado‟') por um componente afetivo [...]   

 

 Sentidos indicados por Rime (1993 In: Campos e Roquete, 2003) sinalizam que há 

uma “partilha social das emoções”, com “as representações definidas enquanto modalidade de 

pensamento social sendo também mediadas por uma dimensão afetiva”. Dimensão essa que 

ao se contextualizar com os processos hegemônicos encerra todo tipo de impedimento para a 

convivência:  

Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro 

em relação aos alunos assentados? Poderia explicar qual tipo de 

conflito ou problema? , perguntou-se nessa pesquisa ao aluno do 

bairro: “[...] Não é preconceito, se a gente não vai com a cara da 

pessoa, é só isso [...]”, (informação verbal)
36

. 

                                                             

33
 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo assentado M.A.S. de 44 anos, durante visita ao assentamento, 2014. 

34 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo aluno do bairro L.A.S. de 14 anos durante visita ao bairro, 2014. 
35 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo aluno-assentado K.M.N.S. 14 anos durante visita ao bairro, 2014. 
36 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo aluno do bairro S. M.. S. de 11 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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 A pesquisa com os alunos ocorreu nas ruas próximas à escola ou no assentamento, 

depois de ter sido realizada no bairro e no assentamento com os sujeitos adultos. O 

equipamento público escolar é um dos espaços onde ocorre mais cotidianamente a 

confluência entre os moradores urbanos e os assentados rurais, sujeitos e ao mesmo tempo, 

sujeitados à história contemporânea do país. No espaço escolar, todas as representações 

sociais se encontram, se realizam e se reproduzem como indicam as falas dos entrevistados:  

Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos 

alunos assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

Responde o aluno assentado: […] todo lugar tem problema, se tem bandido 

no bairro, tem no assentamento, em qualquer lugar tem, a gente é que tem 

que saber da gente [...] disse, recusando-se  mais detalhes (informação 

verbal)
37

. 

 

 De acordo com os depoimentos colhidos dos alunos, apesar da confirmação da 

existência das representações sociais nesse universo jovem, a escola ainda não adotou uma 

posição pedagógica ampla para lidar com essas diferenças entre o bairro urbano e o 

assentamento de reforma agrária vizinho, apesar da conformação territorial do entorno da 

escola de dimensão rural e urbana. O objeto da ciência geográfica é o espaço geográfico e 

trabalha também com os objetos do presente, com as mudanças físicas e funcionais, sem 

perder de vista que objetos e ações são indissociáveis (SANTOS, p.73, 2012). A análise desse 

espaço possibilita avaliar posições sobre o fato de que “ser filho de assentados da reforma 

agrária” implica compartilhar conhecimentos pertinentes a todo o espaço escolar e não apenas 

a algumas disciplinas. A escola é privilegiada no aspecto da possibilidade de vivência entre 

estes dois mundos e, entender a lógica que está inserida, saber como ela foi sendo construída, 

por que as coisas são assim ou assado é importante como rompimento da simples visualização 

conformista das paisagens (KAERCHER, p.111, 1996).  

Ao dar visibilidade e aprofundamento à historicidade dessas representações se 

colabora com o processo de transformação social. (SOUSA; VILLAS BÔAS, p.283, 2011). 

Em uma das respostas à pergunta “Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar 

de qual tipo?” a aluna moradora do bairro A.M.S. de 12 anos que se refere aos assentados 

como muito “sujos” explica na entrevista que o indicativo prático adotado pela escola é o 

disciplinar, mantendo a questão das representações sociais na dimensão particular ou pessoal: 

                                                             

37 Informação fornecida para esta pesquisa, pelo aluno C.M.A.S. 12 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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“[…] A gente fala com a coordenadora, ela chama em particular e ela, às vezes não resolve 

[...]” (Informação verbal A.M.S. de 12 anos): 

Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Conflito [...] tem o problema das drogas [...] ah, deixa pra lá [...] afirma 

outro aluno, morador do bairro urbano, J. A. de 13 anos (Informação verbal).  

O que você acha dos alunos assentados estudarem nessa escola? Responde a 

aluna moradora do bairro: […] É normal, alguns são até mais dedicados que 

os do bairro [...] afirma outro aluno (Informação verbal
38

).  

 

 Não se apoiando em justificativas, cabe aqui explicar apenas enquanto análise do 

discurso do conteúdo das entrevistas que, as ruas do bairro urbano são asfaltadas enquanto 

que no assentamento a água não é bem distribuída e as ruas não são pavimentadas. Os alunos 

percorrem estradas empoeiradas ou embarreadas até chegar à escola. O fato em si não 

importa, como nos explica FRANCO (2005, p. 13): 

[...] o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela 

verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um significado 

e um sentido. Sentido que não pode ser considerado um ato isolado 

[...]. 

 

 O espaço escolar conta com a proximidade geográfica entre o meio rural e urbano e, 

principalmente em se tratando de um projeto de reforma agrária, o tema não deve ficar de fora 

do projeto pedagógico político-cultural da escola e nem restrito às disciplinas. O norte estaria 

em compreender como essa população jovem é afetada por todas as mudanças que se operam 

ao redor, identificando imagens e símbolos desse mundo rural e urbano que eles expressam 

diariamente por meio das citadas representações sociais.  

De acordo com informações orais colhidas, o assentamento “Fazenda da Barra” tem 

projetado a construção de uma escola regular oficial dentro da área do assentamento o que 

deve resolver problemas como o do deslocamento dos estudantes. Mas a localização do prédio 

escolar no assentamento não isenta os moradores do bairro ou os alunos assentados da 

reflexão sobre todos os porquês, inclusive os porquês da construção de uma escola somente 

para assentados já que a vida não se limita às cercanias do assentamento ou do bairro. 

                                                             

38
 Informação fornecida para esta pesquisa pelo aluno morador do bairro urbano, A.C.L. 12 anos durante visita ao bairro, 2014. 
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 Ambos esses públicos, objetos deste estudo, os jovens do assentamento e os jovens do 

bairro urbano têm projetos e identidades culturais similares, demonstram gostar das mesmas 

músicas e ao mesmo tempo mantém essa heterogeneidade diluída no processo de globalização 

dos territórios em que vivem. Os estudantes entrevistados, cuja maioria adolescente é de 

origem tanto urbana como rural, vivendo no assentamento ou neste eixo urbano, de alguma 

forma estão próximos de um intervalo estatístico entre a infância e a idade adulta produtiva, 

com vistas ao mercado de trabalho. Para o IBGE, juventude é a população entre 15 a 25 anos 

e o Brasil teria cerca de 20% de sua população total de jovens.  

Ambos esses segmentos sofrem a ambiguidade da condição humana de ser diferente e 

de ser igual ao mesmo tempo e a falta de enfrentamento dessas representações sociais, apesar 

de vivenciadas, pode significar no mínimo perda de oportunidades. Estudando na mesma 

escola ou em escolas separadas, na cidade ou no assentamento, de qualquer maneira, as 

representações sociais podem interferir tanto na visão de mundo desses jovens como nos 

processos de acúmulos de conhecimentos que os preparam para a vida adulta. Qual o papel 

dessas escolas nesse sentido? Cácia, Brava (1995) já havia analisado que a juventude 

enquanto categoria analítica está em processo de formação cultural, construindo referências 

sociais, econômicas, políticas ou afetivas. E esses processos continuarão ocorrendo, 

independente da localização do prédio escolar. 

Portanto, ambos os segmentos populacionais vivenciam sistemas de valores 

antagônicos e multipolares de “desterritorialização”. Neste estudo, de um lado, o 

assentamento onde vive um jovem com formação sobre as históricas e contraditórias questões 

referentes à reforma agrária e ao desenvolvimento econômico; um jovem cuja família chega 

ao assentamento vindo de várias outras contrastantes regiões do país. E de outro lado, no 

bairro urbano vive um jovem que busca sua individualização no meio social e econômico; um 

jovem afeito a todo tipo de informação ideológica sobre a questão agrária e sobre sua própria 

condição no mundo urbano. Jovens que no urbano ou no rural vivenciam o mesmo processo 

de “territorialização”, sendo que, para Haesbaert estão na realidade  '„desterritorializados‟':  

[...] os excluídos do território enquanto morada, local de reprodução e de 

sobrevivência (os “aglomerados humanos de exclusão”), […] a estes, 

efetivamente deve-se dirigir o termo desterritorializados […] onde a 

desterritorialização se realiza em toda a sua perversidade [...] 

(HAESBAERT, p.22, 2003).  
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Na medida em que esses segmentos populacionais se encontram em um novo 

território, o bairro e o assentamento ou a escola, passam a vivenciar novos aspectos 

homogeneizantes que os separam em fronteiras, originando novas territorialidades que 

ganham resignificados com a noção de glocalização: “[…] permite pensar numa sobreposição 

de territórios. Numa territorialidade multiescalar com várias formas de inserção nos circuitos 

da globalização [...]”, (HAESBAERT, p.20, 2003). 

Como se espera que as possibilidades de vivências econômicas e culturais nessa região 

sejam incríveis tanto para os moradores urbanos como para os do assentamento a escola 

enquanto instituição encravada entre esses dois “desterritórios” deve projetar uma pedagogia 

inclusiva, avaliando as funções das representações sociais.  

À escola cabe se inteirar sobre a crescente multiplicidade de formas e de 

possibilidades que as atividades agrícolas ou não agrícolas possam proporcionar em relação 

ao mundo do trabalho nessa região. O que Carneiro (1992) chama de pluriatividade dos 

diferentes contextos econômicos e históricos pode interessar a ambos os grupos de estudantes. 

Para que possam tanto se beneficiar da ampliação do desenvolvimento da agricultura familiar 

como da geração de trabalho e renda no bairro. Portanto, se aposta que o bairro e o 

assentamento possam estabelecer diferentes laços sociais e culturais.  

A escola localizada entre um assentamento rural e um bairro populoso urbano como 

nesta região, pode ser no mínimo um elemento de reflexão em qualquer ação governamental 

ou comunitária, em qualquer projeto de desenvolvimento, tanto no assentamento como no 

bairro. Que seja então por isso, importante considerar a relevância do enfrentamento das 

representações sociais reproduzidas nesse ambiente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Os assentados da reforma agrária são representados socialmente como baderneiros, 

desocupados, aproveitadores, criminosos, não aptos ao meio rural, preguiçosos, vagabundos, 

entre outras conceituações. As causas não estão exclusivamente ligadas ao processo de 

estruturação social hegemônica. As representações sociais na dinâmica social não são objetos 

ou significados estáticos, sólidos. Significados que, uma vez construídos, se transformam em 

algo imutável como reflete Lefebvre (2006, p. 103-104) sobre a produção do espaço. O autor 

defende que uma representação social se forma do que é vivido, percebido e concebido e que 

isso ocorre em um movimento dialético ao mesmo tempo psíquico, social e político. A 

proximidade geográfica entre o assentamento rural e o bairro urbano estudado tende a 

intensificar a criação e a disseminação destes conceitos generalizantes. 

Conclui-se, portanto, que as representações sociais são instrumentos e estruturas 

criadas ao longo da história onde representar significa deformar e criar para o real, mediar 

parcialmente e revelar o que não é simples opinião ou atitude. As representações sociais 

também não são apenas aspectos cognitivos, estritamente emocionais ou especificamente 

isolados, frutos das reproduções hegemônicas: “[...] as representações sociais se reproduzem e 

aceitam tudo o que as reforçam e rejeitam tudo o que as contradizem […]”, (AUDIGIER et 

al.. In: MENDES, L. s/data/p.). 

É inevitável que as representações sociais sobre assentados coloquem em jogo o 

próprio desenvolvimento econômico do bairro, do assentamento e os novos rumos da reforma 

agrária ainda em aberto no país. Longe de esgotar o tema, este estudo espera ter ponderado 

que as questões da reforma agraria não são afeitas somente à luta por terras, mas a todo um 

contexto social e urbano expresso pelas representações sociais. Boaventura Sousa Santos 

avalia que se o objetivo é buscar novas formas de articulação global por um mundo melhor 

“[...] as articulações contra a hegemonia hoje dependem mais de ações defensivas do que 

ofensivas [...] é preciso uma tarefa epistemológica, política e econômica [...]”. Portanto, 

buscar romper com a linha divisória entre o mundo dos que têm conhecimento científico e dos 

que só recebem ou o mundo dos que têm mais dinheiro e dos que têm menos (SANTOS, B.S. 

2014) é também romper com a linha divisória entre o mundo dos que conquistaram um lote 

nos assentamentos e o mundo dos que de alguma forma sobrevivem nas cidades.  

O assentamento “Fazenda da Barra” está pautado para construir um modelo 

agroecológico de produção também sujeitado às citadas representações sociais. Toda a 
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sociedade regional precisa de fontes produtoras regionais de alimentos de qualidade. Para essa 

garantia é preciso conhecer como se deve operacionalizar essa forma de produção, como 

enfrentar problemas complexos como a degradação dos recursos naturais e melhorar as 

condições de renda nos assentamentos. 

Essa experiência onde um assentamento é vizinho de um bairro urbano representa 

oportunidades nesse sentido. E as citadas representações sociais podem interferir no 

entendimento de que a reforma agrária não é apenas uma política pública de cessão de terras, 

mas um apoio ao desenvolvimento econômico regional urbano e rural. Tanto a reforma 

agrária como a urbana deve promover toda a interdisciplinaridade que o termo “qualidade de 

vida” possa indicar (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). Portanto, o enfrentamento 

da problemática das representações sociais sobre os assentados deve interessar a toda à 

sociedade.  

Mas, as citadas representações sociais não podem ser simplesmente erradicadas ou 

repreendidas, pois são conceitos assimilados pelas pessoas para compreenderem o mundo 

(SOUTO, 2002 et al. (In: MENDES, L. s/data). O espaço escolar conta com o auxílio dos 

indicativos dos conteúdos transversais propostos desde a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 (LDB, 1996). Já que os alunos entrevistados, assentados ou não mostraram 

que, quando há espaço para a livre expressão, as representações sociais se apresentam como 

intolerâncias uns sobre os outros, uma postura verdadeiramente educativa pode levar esses 

sentidos para a noção de pertencimento ao lugar, no que, para Albuquerque (pg. 20, 2001) 

representa: 

 “[…] não se combater a discriminação [...] simplesmente tentando 

inverter de direção o discurso discriminatório. Não é procurando mostrar 

quem mente e quem diz a verdade, pois assim se passa a formular um 

discurso que parte da premissa de que o discriminado tem uma verdade a ser 

revelada [...]”.   

Boaventura de Sousa Santos indica que “[...] há muitas formas de se conhecer a 

realidade e buscar fazer justiça social, mas esta não acontece onde não há justiça cognitiva” 

(SANTOS, 2009, p. 18). O que nos remete também ao conceito de autoestima, também não 

explorado neste trabalho por estar permeado pelo senso comum, tema de difícil compreensão. 

Mas, é sabido que, sentimentos ignorados, que ver-se como incapaz diante do olhar do outro, 

ver-se sem valor ou ser colocado em lugar inferior leva à criação das citadas representações 

sociais, à violência física e psicológica e à desagregação social. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste apêndice se apresenta todas as perguntas realizadas por esta pesquisa. Foram 

entrevistados assentados e moradores adultos, assim como filhos de assentados e de 

moradores urbanos, estudantes da mesma escola localizada no bairro urbano objeto deste 

estudo. 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo teve um recorte temporal entre 20013 e 2014, com análise bibliográfica e 

posterior coleta de informações junto aos assentados da “Fazenda da Barra” e aos moradores 

do bairro “Ribeirão Verde”, em Ribeirão Preto – SP por meio de pesquisa de campo. Os 

dados foram coletados entre abril e julho de 1014. As entrevistas foram realizadas com 

assentados adultos no assentamento “Fazenda da Barra”; com moradores adultos no bairro 

urbano “Ribeirão Verde”; com alunos assentados e alunos moradores, ambos estudantes da 

mesma escola localizada no bairro “Ribeirão Verde”.  

O universo da pesquisa foi composto por dez entrevistados, alunos moradores do 

bairro; dez entrevistados, alunos assentados; dez entrevistados, moradores do bairro e dez 

entrevistados, assentados. Pessoas escolhidas aleatoriamente nas ruas do bairro e no 

assentamento, que responderam a um total de 10 perguntas cada. Algumas perguntas avulsas 

foram feitas aos assentados e aos moradores do bairro. Para a realização das entrevistas foram 

quatro idas a campo, duas em abril (com assentados, no assentamento) e duas em julho (no 

bairro e nos arredores da porta da escola do bairro), todas em 2014. Nas quatro visitas, foram 

apresentadas perguntas similares, ouvindo o ponto de vistas dos envolvidos sem, contudo 

identificá-los na apuração dos dados. Foram trocadas as iniciais dos nomes dos entrevistados 

para melhor coleta e disseminação dos relatos, tendo em vista possíveis constrangimentos que 

naturalmente o tema pode remeter.  

Foram utilizadas entrevistas com roteiros abertos, entrevista semiestruturada; técnica 

de entrevista gravada, com celular, de forma semi-orientada, com transcrição, escuta das 

respostas, intercalando material gravado com a leitura do material já transcrito. Aproveitando 

cada detalhe, como silêncios ou hesitações, sob a orientação do método da dialética sintética 
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de Henri Lefebvre, pelo foco no lugar dos sujeitos estudados, o assentamento “Fazenda da 

Barra e o bairro Ribeirão Verde”. Os entrevistados falaram livremente ou se recusaram a 

falar, como ocorreu em alguns casos. Foram efetuadas repetições da mesma pergunta, 

conseguindo assim os depoimentos. 

 

1.1 OBJETIVOS GERAL 

 

- Verificar a presença ou não das citadas representações sociais entre adultos, assentados e 

moradores urbano, para posterior discussão, o que foi iniciado neste trabalho. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Entrevistar estudantes assentados e estudantes moradores urbanos, alunos do mesmo 

equipamento escolar localizado no bairro urbano, com o objetivo de verificar a presença ou a 

reprodução das citadas representações sociais. 

 

- Por meio destas entrevistas, avaliar se essas representações sociais interferem nas relações 

sociais entre jovens assentados e entre jovens do bairro urbano, o que foi iniciado neste 

trabalho.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com informações orais colhidas estas conceituações apesar de presentes no 

imaginário social podem estar sendo pouco enfrentadas. Evidencia-se que estas conceituações 

podem dificultar todo tipo de relação, impedir a promoção das vantagens dessa vizinhança 

rural e urbana. E ainda representar obstáculos para iniciativas coletivas conjuntas locais. 
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1.5 CONCLUSÃO 

 

 

A proximidade geográfica entre um assentamento rural e um bairro urbano não tem 

contribuído com novas reformulações sobre as citadas conceituações sobre os assentados, em 

alguns casos, verificou-se que a proximidade geográfica que poderia desvencilhar mitos tende 

na realidade a intensificar a criação e a reprodução das citadas representações sociais. As 

entrevistas revelaram que as nomeações não são elementos apenas espinhosos para as relações 

sociais, mas recalcitrantes interpelações entre um mundo materializado pelas representações 

sociais e um mundo sonhado como possibilidades de realizações vantajosas tanto para 

assentados rurais como para moradores urbanos.  

 

 

 



4 

 

2. APÊNDICE F: PERGUNTAS 1 

 

2.1 PERGUNTA 1: ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS 

S.G.D. 13 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? 

 Há algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Eles não gostam muito da gente, tem vários problemas [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] A gente se sente excluído, o pessoal não gosta de chamar a gente pras coisas [...]. 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] Eu gosto dessa escola, queria morar aqui perto [...] é uma escola boa [...]. 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Alguns são gente boa [...] mas eles não aceitam muito a gente, ficam perguntando [...] é 

meio chato [...]. 

 

2.2 PERGUNTA 1 : ESCOLA/ ALUNOS DO BAIRRO 

A.M.S. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro?  

Há algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

 [...] Ah sei lá, eles vem muito sujos, não dá pra ficar perto, muito mau cheiro [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

 […] A gente fala com a coordenadora ela chama em particular e ela, às vezes não resolve 

[...]. 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] Ah, é isso, tem esses problemas, do resto [...]. 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] preconceito não [...] 
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2.3 PERGUNTA 1 : ASSENTADOS 

G.H.C. 51 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Tem uns que tem medo da gente, moto taxi não entra […] (no assentamento) [...] ajuda? 

Não tem muito não [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

 [...] É tem isso do pessoal achar que vai ser assaltado no assentamento [...] pensam que a 

gente vai querer roubar, sei lá [...]. 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro? 

 [...] Ah, isso eles não reclamam, pra mim, nunca ouvi falar [...]. 

4) O Sr. (a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Claro que tem, se você diz que é do assentamento já muda [...] e é gente que nem nunca 

entrou aqui no assentamento. 

 

2.4 PERGUNTA 1:- MORADORES DO BAIRRO 

M.A.N. 45 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[...] Eu acho que é normal [...] não sei [...]. 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual? 

 [...].Olha, eu acho que tem muito problema, eles deixam os animais soltos por aí, a gente tem 

criança, é sujeira [...]. 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão? 

[...] Já comprei verdura, mas não gosto não, o pessoal reclama que tem muito agrotóxico, o 

pessoal não está comprando mais [...].[...] estou preferindo lá [...] não tinha pensado nisso, 

mas estou preferindo no mercado  

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia?  

[...]eu acho normal, não sei responder [...]. 
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3 APÊNDICE G – PERGUNTAS 2 

 

3. 1 PERGUNTA 2 : ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS 

M.A.M. 14 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] É boa, tem uns problemas [...] normal [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Eu queria fazer os trabalhos com eles, mas eles se reúnem à tarde e a “Van” vem buscar, 

a gente não pode ficar [...] (se reúnem no bairro, a Van é o transporte escolar para o 

assentamento).  

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro? Por quê?  

[…] Eu preferia que a escola fosse no assentamento [...] por que é o pessoal de lá, é melhor, 

mais perto [...].  

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] A maioria é legal, mas tem uns sem noção [...] ficam zoando a gente [...] cansa ter que 

ficar falando [...]. 

 

3.2 PERGUNTA 2 : ESCOLA - ALUNOS DO BAIRRO 

A.S.C. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro?  

Há algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

[…] Os meninos são piores [...] eles vem muito bagunçados [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…]Ficam zoando a gente [...] agente zoa eles também [...]. 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola? 

[…] É problema deles, eu não acho nada [...]. 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] Não tem preconceito só por que é do assentamento [...]. 
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3.3 PERGUNTA 2: ASSENTADOS 

L. S.S. 41 anos 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

A gente nunca teve problema [...] eles ajudam a gente, até me deram carona [...]. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] não tem problema [...]. 

3) Os produtos e serviços vendidos pelos assentados são bem aceitos no bairro? 

 [...] Tudo o que a gente põe pra vender sai, no começo tinha uns problema com o mercado, 

eles não queriam aceitar coisa de assentado, mas agora olha torto [...], mas tá normal [...].  

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Preconceito? Tipo chamar a gente de negão? Isso é normal [...] não é preconceito [...] 

 

3.4 PERGUNTA 2 : MORADORES DO BAIRRO 

L.A.D. 60 anos 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[…] Tem uns trabalhador, mas tem os sem vergonha sim [...]. 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] A minha amiga falou que passa “uns mal encarado” [...] eu nunca percebi nada [...] mas, 

a gente nunca sabe [...]. 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[...] Nunca comprei não, eu vou direto no mercado, não precisa [...]. 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia? [...] Ah seria melhor se eles fossem para um sitio [...] aqui na cidade não tem 

muita estrutura [...] pra eles, quero dizer [...]. 
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4 APÊNDICE H – PERGUNTAS 3 

4.1PERGUNTA 3: ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

L.C.M. 14 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Olha, pra que é essa pesquisa? É que a gente tá cansado de reclamar [...] dá vontade de 

nem vir pra escola [...] tem muito problema [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Olha, o professor não dá a mesma atenção pra gente assentado, os alunos implicam é um 

monte de coisa [...]. 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] Normal ué, vou estudar onde? [...] se eu pudesse saia daqui [...] mas, falta só dois anos 

[...]. 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Os meninos do bairro tão de cabeça feita com a gente, eles também não gostam da gente 

[...] só tenho um amigo do bairro [...] é muito zueira com a gente, falam mal da gente, que a 

gente é isso é aquilo [...]. 

 

4.2 PERGUNTA 3: ALUNOS DO BAIRRO 

A.C.L. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

[...] Eu só tenho problema com um menino e é aqui do bairro, ele acaba com o meu humor. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] esse menino me chama de tudo quanto é nome só por que eu não quis ficar com ele [...] 

mas não é assentado não [...].  

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola? 

 […] É normal, alguns são até mais dedicados que os do bairro [...]. 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Normal, natural, aliás estudo não se nega pra ninguém [...] 
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4.3 PERGUNTA 3: ASSENTADOS 

M. H.S. 23 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[...] Tem uma senhora que ajuda muito minha mãe, a filha dela tem o mesmo problema da 

minha irmã (diabetes), eu nunca tive problemas [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[...] Eu circulo normal nunca sofri nada, mas tem gente que reclama [...]. 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro? 

 […] Ah sim, no mercado eu não conseguia pôr minha produção, deixei uma semana de graça 

e agora eles querem mais, tá vendendo bem [...].  

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] No começo eles não queriam saber da gente vendendo nossa produção, não sei por que 

[...] mas agora eles tão normal, até pedem pra gente quando acaba [...]. 

 

4.4 PERGUNTA 3 : MORADORES DO BAIRRO 

K.A.A. 58 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[...] .Eu acho tudo uns bando de vagabundos essa que é a verdade [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] Nunca tive problema pessoal não, se tiver resolvo na porrada [...] com essa gente tem que 

ser assim [...] 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[…] Comprei ali na banca (banca de verduras) [...] impressão boa, estava fresquinho, essa 

mulher trabalha, não é como uns e outro não [...]. 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia? 

[…] reforma agrária? Nos sem terra? Nunca ouvi falar não [...] ali tinha que fazer mais casa e 

crescer o bairro [...].   
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5 APÊNDICE I  - PERGUNTAS 4 

5.1PERGUNTA 4 : ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

S.C.S. 14 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Eu fico normal [...] fico na minha [...] a gente tem mais amizade com os do 

assentamento. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

Tem professor que nem olha na nossa cara direito [...].  

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] Queria que fosse a escola no assentamento [...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Os meninos não, a gente fica na nossa e eles na deles e pronto [...] 

 

 

5.2 PERGUNTA 4 : ALUNOS DO BAIRRO 

G.I. S. 11 anos  

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[...] é normal [...] eu gosto deles [...] agente ajuda se eles pedirem [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] não tem problema não, só que eles têm vergonha de falar onde moram [...] ficam isolado 

num canto [...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] tem muito preconceito, ficam zoando, chama de pé sujo [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Ah, chamar de pé sujo é preconceito sim [... ] tem sim[...] 
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5.3 PERGUNTA 4: ASSENTADOS 

G. S.S. 67 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade? 

 […] No começo tinha muita dificuldade, agora não [...] eles tão mais acostumado [...] alguns 

ajudam [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Olha, no começo não tinha o posto de saúde (no assentamento) e a gente tinha que 

enfrentar o do bairro aí tinha problema [...] era um tal de deixar nós pra escanteio [...] 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro?  

[… ] Vende tudo [...] se tivesse mais vendia tudo[...] não reclamam não[...] nós vende até 

mais barato[...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Nós não tá nem aí não[...] nós já tá calejado. 

 

5.4 PERGUNTA 4 : MORADORES DO BAIRRO 

R.A.S. 48 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[…] No dia a dia? Não sei [...]ah, tem uns gado sorto aí, olha lá, incomoda a gente[...] 

 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] é esse gado sorto [...] passa na frente dos carro, suja as calçadas [...] 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[...]Um pedreiro. Ele é assentado, mas é normal [...] trabalhou bem [...] 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia?  

[…] eu acho que tinha que ter mais atenção, se eles tão aí produzindo... Os que não produz 

tem que cair fora [...] 
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6 APÊNDICE J – PERGUNTAS 5 

 

6.1. PERGUNTA 5: ESCOLA/ ALUNOS ASSENTADOS 

C.M.S. 13 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Pode falar mesmo? Alguns são legais, mas tem uns que implicam demais com a gente. 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…] Eles implicam com nossa roupa, nosso sapato, nossa mochila, é tudo [...] 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] A gente tem que estudar NE?[...]. 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Os alunos do bairro acham que são mais que a gente, eles não tem problema [...] 

 

6.2 PERGUNTA 5: ALUNOS DO BAIRRO 

L.A. S. 14 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

 […] A gente tem amizade com uns, mas tem outros que não dá [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…]. O problema é que os professor perde muito tempo com eles [...] tem que explicar tudo 

[...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] Eles iam se sentir melhor se fosse na escola deles [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Pensam que eles são burros [...] 
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6.3 PERGUNTA 5: ASSENTADOS 

M. C.S. 38 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Falta solidariedade, o povo sabe que a situação não tá fácil [...] se bobear eles põe a 

polícia atrás da gente [... ] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Problema de não querer vir aqui no assentamento, eu tenho umas galinhas pra vender 

mas não tenho carro, eles não vem buscar aqui no fundo (mais fácil frequentarem as áreas da 

entrada do assentamento, o fundo é voltado para o canavial e não para o bairro).   

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro?  

[…] Vende tudo [...] se eu passar de porta em porta [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Preconceito acho que não[...]eles têm medo da gente, de ser assaltado aqui no 

assentamento.  

 

6.4 PERGUNTA 5 : MORADORES DO BAIRRO 

V.A.S. 58 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema? 

[…] É tudo uns bom sem vergonha [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual? 

[…] um dia caiu um na minha porta, joguei água... 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[...] A minha vizinha tem a empregada que é do assentamento, ela tem que explicar tudo pra 

ela, parece que não sei [...] 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia?  

[...]ah eu não gosto dessas coisas não, prefiro ficar no meu canto [...] 
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7 APÊNDICE K – PERGUNTAS 6 

7.1 PERGUNTA 6: ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

V.M.B. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

[…] A gente sabe até mais que eles [...] mas eles se acham [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[...] Na saída e no intervalo é muito chato, só tenho um amigo, a gente fica isolado pra 

evitar.3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] Se fosse ao assentamento seria mais rápido mais prático [...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…]Ah, os professor não explica muito pra gente, não quer chegar perto [... ] acham que a 

gente vai morder . 

 

7.2 PERGUNTA 6: ALUNOS DO BAIRRO 

T.A. S. 13 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Muita zoeira com eles, até atrapalha a gente que é do bairro [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…]. Os meninos é quem implicam com eles na sala e ficam fazendo zueira, eu acho que eles 

tão na deles e os meninos é quem implicam 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola? 

 […] Coitados, eles tem que estudar também [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Chama de negão, de fedido [...] isso é muito proibido mais eles fazem. 
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7.3 PERGUNTA 6: ASSENTADOS 

R. A. P. 71anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Eu faço questão de ser amigo de todos, ando tudo por aí [...] mas tem uns baderneiros [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] quem não sabe o seu lugar [...] tem que saber lidar 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro? 

[…] No meu lote a gente põe direto no mercadinho, toda semana, quem reclama vai comprar 

no mercado (Supermercado de médio porte) se quiser [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] A gente sabe fazer amizades[...] isso é o mais importante[...]ai não tem preconceito.  

 

7.4 PERGUNTA 6: MORADORES DO BAIRRO 

M.A.R. 29 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema? 

 […] Eu nem tenho contato, nunca ouvi falar nada. 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] não tenho nada contra. 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão? 

 […] não compro nada não, compro tudo no mercado [...] 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia? 

 […] eu nunca fui para aqueles lados [...] pra mim é normal [...] 
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8 APÊNDICE L – PERGUNTAS 7 

 

8.1 PERGUNTA 7 : ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

S.M.N. 13 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro?  

Há algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

 […] Pra mim é normal [...] nunca tive problema [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[...] não lembro de nada [...] 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…]É longe[...]mas não tem outro jeito[...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Acho que eles não gostam muito da gente, mas nunca fizeram nada comigo [...] não tem 

problema nenhum [...] 

 

8.2 PERGUNTA 7: ALUNOS DO BAIRRO 

B. T. S. 11 anos  

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Eles até que não fazem muita baderna mais, melhorou bastante [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…]. Antes eles bagunçavam a sala, sujavam as carteiras, mas a coordenadora veio e falou um 

monte [...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] Ah, eles bem que gostariam de ter uma escola só deles [...] mas não tem [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Não preconceito [...] a gente só falou da baderna [...] 
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8.3 PERGUNTA 7 : ASSENTADOS 

N. A. T. 59 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Quem anda direito não tem nada pra reclamar [...] eu nunca precisei de ajuda deles [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

 […]Tem uns desmanche de carro aí, a polícia já sabe[...] mas é difícil[...] nem gosto de 

falar[...] o pessoal do bairro acha que todo mundo tá no rolo[...] 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro? 

 […] Acho que sim, tem a feirinha, o pessoal tá acostumado [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Achar que todo mundo é ladrão de carro é preconceito? 

 

8.4 PERGUNTA 7: MORADORES DO BAIRRO 

C.S.R. P. 63 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[…] Pelo menos eles não passam na porta pedindo coisa [...] não é assentado que pede não 

[...] eu acho que não tem problema não [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] nunca teve que eu saiba [...] só ouvi lá em cima que assaltaram […] mas não tenho 

certeza [...] 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[…] comprei mandioca [...] muito boa a mandioca do pessoal [...]. 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia? 

[…] nem sabia que tinha isso aqui, é reforma agrária?[...] ah tem muita coisa errada né? A 

gente fica com medo, mas nunca aconteceu nada na minha rua não[...]. 
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9 APÊNDICEM – PERGUNTAS 8 

 

9.1. PERGUNTA 8 : ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

K.M.N.S. 14 anos 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] A gente não tem asfalto e a poeira é demais [...] nosso caderno não para limpo [...] mas, 

ninguém quer saber [...] já vão falando que nós é porco [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[...]Não vejo a hora de acabar o médio (ensino médio) [... ]vou fazer um curso técnico de 

nutrição, quero sair daqui[...] 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] Se não for essa, vou ter que morar na casa da minha madrinha [...] (outro bairro) [...], vai 

fazer o quê?[...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…]Eu tenho uma amiga que mora ali (aponta rua perto da escola) ela é a única legal [...] o 

resto a gente tolera[...]é por causa disso que te falei[...] eles acham que nós é sujo[...]mas eu 

tomo banho todo dia vê se estou cheirando[.... ] 

 

9.2 PERGUNTA 8: ALUNOS DO BAIRRO 

C. A. A. M. 14 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Eu prefiro jogar bola com os moleque de lá [...] nunca tive problema não [...] os caras são 

maneiro [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Tem uns que zuam [...] mas eles tão acostumado [...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] Eles tem direito claro, normal [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Preconceito tem comigo também, pensa que não escuto me chamar de negão pelado? 

(referência à careca) Tem uns que enfezam e parte pro arranca [...] mas eu estou de boa [...] 
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9.3 PERGUNTA 8: ASSENTADOS 

Z. A. C. S. 73 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade? 

 […] No começo quando eu cheguei aqui era difícil, o pessoal achava nós tudo bandido, só via 

neguinho se escondendo, fechando porta [...] agora melhorou bastante.[...] eles compram os 

produtos da gente [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…] já falei, eles tem medo da gente, mas tá melhorando[...] 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro?  

[…] Tem uns que compram toda semana, mas sempre tem as linguaruda [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] A culpa na maioria das vezes é do assentado mesmo que não sabe cuidar do animal, 

deixa tudo sorto, tem sim uma bandidagem aí que queima o filme de todo mundo. 

 

9.4PERGUNTA 9: MORADORES DO BAIRRO 

Z. A. C. S.80 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[…] é boa, só que tem que tomar cuidado [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] tem muita violência hoje em dia, bebedeira minha filha [...] 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[…] a minha filha compra, a couve é bonita [...] é boa [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[...] bebedeira não se tolera [...] o resto tudo bem [...] 
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10 APÊNDICEN– PERGUNTAS  9 

 

 

10.1 PERGUNTA 9 : ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

C.M.A.S. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…]Eu me dou bem [...] as meninas são legais[... ]não tem problema não[...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[...]não, nada a ver [...] 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro?  

[…] eu gosto daqui, é melhor de onde eu estava [...] aqui o pessoal é legal [...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Todo lugar tem problema, se tem bandido no bairro, tem no assentamento, em qualquer 

lugar tem, a gente é que tem que saber da gente [...] 

 

 

10.2 PERGUNTA 9 : ESCOLA/ ALUNOS DO BAIRRO 

S. M.. S. 11 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…] Os moleque é que são triste, a gente tenta conversar, mas não dá [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo? 

[…]. Tem um que não larga do meu pé [...] eu não quero nada com ele [...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola? 

 […] Tem uns que podiam sumir [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] Não é preconceito, se a gente não vai com a cara da pessoa[...] é só isso[...]. 
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10.3 PERGUNTA 9: ASSENTADOS 

J. D. P. 31 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade?  

[…] No começo foi difícil, a gente pensou que ia ser guerra [...] agora tá calmo, cada um na 

sua [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] ah, os motos-taxi não gosta de levar a gente no assentamento, eles têm medo de assalto 

[...] 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro?  

[…] o pessoal quer galinha, quer frango [...] mas não vem buscar aqui [...] é um sacrifício, eu 

quero comprar uma carroça pra levar lá [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] É tudo preto igual à gente, mas tem uma metideza vou te falar [...] chega a incomodar 

sim [...]  

 

10.4 PERGUNTA 9: MORADORES DO BAIRRO 

S. A. S. 26 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema?  

[…] não é boa não, a gente tolera vai [...] nossa é muita sujeira, muita baderna de madrugada 

passando de carro com som alto [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual?  

[…] já chamei a polícia eles corre pra dentro da fazenda não tem quem acha (do 

assentamento). 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão? 

 […] parei de comprar [...] não tá compensando [...].é o mesmo preço do mercado [...] 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia?  

[…] é o que eu te falei, tinha que acabar com isso ai o pessoal não tá satisfeito [...] 
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11 APÊNDICEO – PERGUNTAS 10 

 

 

11.1 PERGUNTA 10: ESCOLA/ALUNOS ASSENTADOS: 

C.M.A.S. 12 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade?  

[…]Eu me dou bem [...] as meninas são legais[...] não tem problema não[...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[...]não, nada a ver [...] 

3) O que você acha de estar estudando na escola do bairro? 

 […] eu gosto daqui, é melhor de onde eu estava [...] aqui o pessoal é legal [...] 

4) Você identifica algum tipo de problema dos alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Todo lugar tem problema, se tem bandido no bairro, tem no assentamento [...] em 

qualquer lugar tem […] a gente é quem tem que saber da gente [...] 

 

11.2 PERGUNTA 10: ALUNOS DO BAIRRO 

J. A. 13 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre alunos-assentados e alunos-moradores do bairro? Há 

algum conflito ou problema? Tem solidariedade? 

 […] Por quê? Tem algum problema? Ah os da fazenda (assentamento fazenda da Barra). Não 

sei dos outros, comigo é normal [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…] Conflito [...] tem o problema das drogas [...] ah, deixa pra lá [...] 

3) O que você acha dos alunos-assentados estudarem nessa escola?  

[…] eu não acho nada [...] 

4) Você identifica algum tipo de preconceito entre os alunos do bairro em relação aos alunos-

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] se implicar com ele [...] leva [...] ele não deixa passar nada [...] (se referindo a um dos 

alunos-assentados) é briga, isso é briga [...] 
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11.3 PERGUNTA 10: ASSENTADOS 

S. A. S. S. 45 anos 

 

1) Como é a relação interpessoal entre assentados e moradores do bairro? Há algum conflito 

ou problema? Tem solidariedade? 

[…] Nós tá com uma feira aí, vem um pessoalzinho de sempre, mas a gente não tem estrutura, 

se tivesse seria melhor a aceitação [...] 

2) Caso haja algum conflito ou problema poderia identificar de qual tipo?  

[…]O povo pechincha demais de assentado, pensa que a gente tá morrendo de fome[...] 

3) Os produtos e serviços vendidos pelo assentados são bem aceitos no bairro?  

[…] reclamar não reclama não, só do preço [...] 

4) O Sr.(a) identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[…] Acho que nós da feira não [...] o pessoal tem respeito, muitos aí tem amizade [...] é um 

pessoal bom […] não tem problema não [...] 

 

11.4. PERGUNTA 10: MORADORES DO BAIRRO 

M.L.S. 51 anos 

 

1) Qual a sua impressão dos assentados do assentamento? A relação cotidiana entre os 

moradores do bairro e assentados é cordial ou apresenta algum conflito ou problema? 

 […] é normal [...] não saio de casa não vejo nada [...] 

2) Caso haja alguma conflito ou problema, o Sr.(a) poderia identificar qual? 

 […]problema? [...] não é só o normal, é assalto essas coisas, mas não que eles seja o principal 

entende?[…] 

3) O Sr.(a) já comprou algum produto ou utilizou algum serviço dos assentados? Qual a sua 

impressão?  

[…] passa aqui na porta, verdura, mandioca [...] é muito fresquinho [...] gosto muito [...] 

4) O que o Sr.(a) acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local 

de moradia?  

[…] ah, eu não gosto dessas coisas não, prefiro ficar no meu canto[...]. 
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12 APÊNDICE P – PERGUNTAS AVULSAS 

12.1 PÁGINA 4 

O Sr. identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? 

 […] a gente sabe que falam da gente [...] mas [...] fazer o quê [...] (Informação verbal 

assentado, A.M.S. de 55 anos, 2013).   

[…] Sem-Terra você sabe [...] a gente nunca sabe [...] mas vamos levando [...] (Informação 

verbal moradora do bairro I.M.S de 34 anos, 2014). 

12.2 PÁGINA 8 

O Sr. identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?  

[...] A polícia baixou o sarrafo na gente, a mídia veio e joga mais fogo, isso ainda é assim [...] 

(Informação verbal assentado M.S.S. de 61 anos, 2014) 

12.3 PAGINA 10 

O que o Sr. acha de ter um assentamento da reforma agrária na vizinhança de seu local de 

moradia?  

[…] Meu pai já falava que os Sem Terras ia tomar conta de tudo, mas eles têm que viver 

também, né? Aqui, a gente tá arriscado a tudo (Informação verbal morador do bairro, A. C. S. 

de 74 anos, 2014). 

12.4 PÁGINA 40 

Como você chegou a Ribeirão Preto? De onde veio sua família? 

[...] Cheguei aqui em 2003.Vim com minha mãe e meus irmãos, meu pai ficou na Bahia, na 

cana, ele não queria arriscar [...] Nós montamos um barraco (em outro bairro de Ribeirão 

Preto) e aí meu pai veio e ficou sabendo dos sem terras, que a gente ia ter uma terra nossa, lá 

na Bahia ele era empregado da cana [...] (Informação verbal assentado A.S.S. 31anos, 2014). 

Como você chegou a Ribeirão Preto? De onde veio sua família? 

[...] Moro com minha avó (no bairro Ribeirão Verde), meu tio trabalha na Coca-Cola, mas já 

trabalhou na roça. Meu pai tá na roça em Minas (Vale do Jequitinhonha, região de origem 

familiar), minha mãe morreu, eu quero estudar e trabalhar de enfermeira […] (Informação 

verbal morador do bairro urbano L.M.S. 16 anos, 2014). 
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12.5 PÁGINA 48 

O Sr (a) tem alguma dificuldade na produção?A  gente precisa dos técnicos para não usar veneno, é 

difícil [...], falta mais especialista, explicação [...](Informação verbal assentado A.B.S. de 46 anos, 

2014). 

12.6PÁGINA 49 

O Sr. identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema? [...] Problema tem, mas, 

daqui ninguém me tira, minha roça tá seca, sem água, mas a gente pega um crédito aqui outro 

ali e vai levando [...] (Informação verbal assentado A.B.S. de 63 anos, 2014) 

12.7PÁGINA 50/ 51 

Como você chegou a Ribeirão Preto? De onde veio sua família? 

[...] Meus pais vieram para Ribeirão em 1990, moramos na Cohab (outro bairro periférico de 

Ribeirão Preto) com minha tia. Eu casei e vim pra cá, no começo, não tinha nada, agora a 

gente tá tudo certinho [...] mas é longe de tudo [...] (Informação verbal moradora do bairro 

urbano, A.M.S. de 55 anos). 

12.8PÁGINA 52 

O Sr. identifica algum tipo de preconceito dos moradores do bairro em relação aos 

assentados? Poderia explicar qual tipo de conflito ou problema?[...] Falam que a gente não 

tem vocação pra terra, que a gente não entende de roça, que tem preguiça [...] (Informação 

verbal assentado M.A.S. de 44 anos, 2014). 

 


