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RESUMO 
 
Esse artigo se baseia em dados de um Centro Comunitário de 
Produção (CCP) instalado em assentamento da Reforma 
Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). As famílias beneficiárias compreendem um segmento 
caracteristicamente pobre, acompanhando o perfil do 
campesinato descapitalizado no Brasil. A renda total dos 
beneficiários sofreu alteração positiva. Os dados revelam que 
as práticas que resultam na assimetria das relações entre 
homens e mulheres continuam sendo reproduzidas no âmbito 
da agricultura familiar. O acesso à educação é facilitado pela 
infraestrura e transporte disponibilizado e a saúde enfrenta os 
mesmos desafios inerentes ao meio rural.  
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Centro Comunitário de 
Produção. Geração de renda. Gênero. Educação. Saúde. 

 
    ABSTRACT 
 

This paper is based on data from a Community Production 
Center – CCP set up in a settlement of the Brazilian National 
Institute for Colonization and Agrarian Reform – Incra. The 
families involved in the project are predominantly poor, in line 
with the undercapitalized profile of the peasantry in Brazil. The 
total income of these families has increased. The results show 
that the asymmetry of relations between men and women 
continue to be played in family farming. Access to education is 
facilitated by infrastructure and available transportation and 
health faces the same challenges inherent in rural areas. 
 
Keywords: Family Farming. Community Production Center. 
Income generating. Gender. Education. Health. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Schmitz, e Santos (2013) cita que a produção leiteira, especialmente nas pequenas 

unidades de produção familiar, representa fonte de renda, forma de trabalho familiar, maior 

liquidez, condições para se manter no campo, garantia de entradas financeiras mensais 

além do produto e seus derivados servirem para o consumo da própria familiar melhorando 

as  condições de vida das famílias agricultoras. 

Segundo Wanderley (2004) a agricultura familiar carrega uma tradição baseada não 

somente na centralidade familiar, mas também nas formas de produzir e na sua maneira de 

viver. Na medida em que se encontram inseridos em um contexto social globalizado, 

necessita se adaptar às novas formas de produção e de vida em sociedade. 

Mesmo integrada de alguma forma ao mercado e atendendo as suas exigências, a 

modernização dessa agricultura não vai reproduzir o modelo clássico da empresa 

capitalista, e sim o modelo familiar. Isto porque a lógica familiar que configura suas práticas, 

advêm de uma tradição camponesa, que não é rompida, inspirando e orientando a atuação 

desse agricultor nos novos contextos em que está inserido. A família contínua a ser o 

objetivo principal, definindo as estratégias de produção e de reprodução, além de ser a 

instância imediata de decisão (WANDERLEY, 2004). 

Guanziroli e Cardim (2000) revelam que mesmo diante da escassez de crédito, a 

agricultura familiar consegue ser mais eficiente do que a agricultura patronal. Produzindo 

mais com menos, o agricultor familiar, embora explorado pelo modo de produção capitalista, 

consegue intensificar o uso da terra, aproveitando ao máximo a área total de que dispõe, 

destinando aos sistemas intensivos de produção a maior parte de sua área. 

Apesar desse potencial da agricultura familiar, é notória a carência de estruturas que 

viabilizem a produção frente aos desafios impostos pelo mercado – que condiciona um 

modelo que privilegia a maximização do lucro e da produção desconsiderando os aspectos 

sociais das famílias, muitas vezes forçando-as ao abandono de suas terras (SANTOS et al, 

2014). Nesse contexto, emerge a proposta de um projeto de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar através da introdução de novos formatos de beneficiamento de seus 

insumos, buscando o uso eficiente da energia elétrica.  

Um exemplo deste projeto é o Centro Comunitário de Produção (CCP) Boa 

Esperança, localizado na área Nova Conquista de um assentamento da reforma agrária 

intitulado Itamarati II, em Ponta Porã-MS. Neste projeto é feito o resfriamento do leite 

produzido por estes agricultores familiares, atendendo dezesseis (16) famílias do 

assentamento. 



 
 

 

                  

Partindo de um estudo classificado por Cohen e Franco (2002) como “somente 

depois”,este trabalho propõe verificar os resultados que esse projeto consegue gerar sobre 

as questões de gênero, acesso à escola e educação e à política de saúde. Por meio das 

percepções dos entrevistados, buscaremos identificar as mudanças ocorridas nesses três 

aspectos a partir da instalação do projeto lançando mão de uma abordagem quantitativa 

junto aos beneficiários e uma abordagem qualitativa que envolve também outros atores que 

participaram do projeto.  

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

 

2.1- Perfil socioeconômico dos entrevistados e dos chefes dos domicílios  

 

O perfil socioeconômico dos 16 produtores que participavam do CCP no momento do 

levantamento de campo é composto por 62,5% do sexo masculino e 37,5% do sexo 

feminino. A média de idade é de 43 anos, com predomínio de pessoas em idade produtiva 

na faixa entre 35 e 44 anos. Em relação à cor ou raça, 50% dos entrevistados são brancos, 

43,8% pardos e apenas 6,3% se classificaram como pretos. Quanto ao estado civil, 68,8% 

dos entrevistados são casados ou vivem juntos; 6,3% são viúvos; 12,5% solteiros e 12,5% 

separados.  

Em relação à situação profissional do entrevistado, a maioria se identifica como 

agricultor (81,3%). As outras categorias aparecem de maneira residual: empregado 

assalariado rural, autônomo/conta própria rural e aposentado com uma ocorrência cada. 

Em relação ao tipo de atividade rural exercida pelos entrevistados, os dados 

demonstram um perfil que configura um formato de agricultura familiar descapitalizado, com 

a maioria dos casos em situação de produção familiar sem a contratação de empregados 

(93,8%) e apenas um caso de produção familiar com contratação de empregado temporário. 

Avaliando a condição dos responsáveis pelo domicílio, verificamos que diminui a 

frequência daqueles identificados como agricultores (68,8%), exatamente porque cresce o 

percentual de empregados assalariados rurais (12,5%) e urbanos (12,5%). O que significa 

que em parte pequena das famílias beneficiadas (especificamente em quatro destas) um 

dos cônjuges trabalha na produção do leite enquanto o outro desenvolve atividades de 

trabalho assalariado.  

Ao analisarmos o deslocamento da mão de obra dos produtores antes e após o 

funcionamento do CCP, observamos que, entre as famílias dos 16 produtores que são 

beneficiários, houve um deslocamento para o trabalho agrícola e uma consequente 

diminuição da dedicação a atividades de trabalho urbano: a) antes do CCP somente 62,5% 



 
 

 

                  

destas famílias possuíam algum membro trabalhando com produção, venda ou troca de 

produtos agrícolas e; b) após o CCP ocorreu redução no percentual de famílias que 

possuíam algum membro envolvido em atividades de trabalho urbanas (de 43,8% para 

12,5%). No entanto, deslocamento semelhante não ocorreu com o trabalho doméstico fora 

da casa. Tanto antes como depois do funcionamento do CCP encontramos apenas uma 

família em que algum membro desenvolve atividades laborativas deste tipo. 

Em relação à estrutura da residência tanto antes como depois do funcionamento do 

CCP as famílias beneficiárias possuíam domicílio construído em alvenaria, servidos por rede 

pública de abastecimento de energia elétrica, banheiro dentro do domicílio e utilizavam 

fossa séptica como forma de esgotamento sanitário. 

Em relação ao abastecimento de água, também não ocorreu alteração quando se 

compara o período atual com aquele anterior ao funcionamento do CCP. A maioria utiliza 

cacimba/cisterna/poço (891,3%) e somente dois domicílios possuem poço artesiano.  

Em média residem quatro (4) pessoas em cada domicílio, mas estes variam de um (1) a 

sete (7) moradores. A maior frequência é de domicílios com quatro (4) moradores. 

 

2.2 - Os aspectos de gênero 

 

 Os aspectos ligados à questão de gênero representam um ponto fundamental que 

aprofunda a questão da participação dos assentados. Segundo os dados qualitativos, todos 

os entrevistados admitem que a participação das mulheres nas esferas existentes de 

decisão é praticamente nula, ainda que entendam que esta deveria ser maior. As entrevistas 

apontam que a atuação das mulheres está mais voltada para a produção do leite em si – na 

ordenha e por vezes no transporte – e nas questões da casa, reproduzindo um modelo de 

desigualdade de gênero.  

 Schmitz e Santos (2013) em estudo que transversa a perspectiva de gênero no 

trabalho da produção leiteira cita que no que tange a dinheiro, o simbólico social que atribui 

ao homem a tarefa de fazer o seu gerenciamento é reproduzido na esfera rural a partir da 

modernização da produção. São os homens os responsáveis pelas finanças enquanto que 

às mulheres cabem o trabalho cotidiano, não remunerado e repetitivo. 

 Em nosso estudo, as mulheres do assentamento não possuem uma inserção 

profunda nas esferas de decisão política, mas, por outro lado, participam efetivamente da 

produção do leite e em alguns casos na entrega do leite, sendo fundamentais para o 

sucesso do empreendimento. 

 O estudo de  Schmitz e Santos (2013) corrobora os achados acima. Segundo os 

autores à mulher cabe principalmente o trabalho de ordenhar as vacas e limpar os 



 
 

 

                  

equipamentos. Alguns serviços são compartilhados entre os sexos, no entanto, nas 

participações externas em que alguém precisa se afastar da produção para reunir em 

assembléias, capacitações técnicas em geral é o homem quem o faz. 

 Segundo Magalhães (2009) a naturalização das atribuições femininas e masculinas 

que privilegiam o modo patriarcal de conduta social são reproduzidas na produção de leite.  

Em seu estudo que trata a “masculinização” da produção de leite,  Magalhães identifica que 

eles e elas não conseguem justificar o porquê de determinada divisão do trabalho. 

 Schmitz, e Santos (2013) entendem que da mesma forma que se reproduz na 

sociedade capitalista a divisão de classes em uma dominação de umas sobre as outras, há 

no patriarcado a dominação do homem sobre a mulher que confere a eles a administração 

da unidade de produção e a representação nos órgaos representativos do setor (sindicatos, 

cooperativas, associações, etc.). Às mulheres, apesar de trabalharem na produção, cabe 

assumir cargos nas direções e participar em reuniões e assembléias de forma muita rara. 

Nosso estudo encontra resultados semelhantes, como a gestão é feita pela 

Cooperativa dos Agricultores Familiares da Itamarati - COOPERAAFI – composta somente 

por homens e com uma representatividade mínima – elas ficam afastadas de todo o 

processo de gestão. Apesar de produzirem, não ajudam a administrar os recursos. 

Os dados quantitativos corroboram as falas das entrevistas. A maioria dos 

responsáveis pelos domicílios são homens (68,8%), o que indica uma predominância destes 

na tomada das decisões. 

Como vemos, a participação das mulheres fica restrita ao universo doméstico de 

produção, reproduzindo em amplo aspecto a percepção de que a atividade feminina deve 

ser voltada para tais tarefas, longe de uma participação mais efetiva na política dominada 

pelos homens. Em nenhum momento das entrevistas realizadas foi levantada alguma 

possível estratégia das lideranças para que essa participação se tornasse mais efetiva ou 

mesmo fosse incentivada. 

 

2.3 -O acesso à política de saúde 

 

Silva e Dimenstein (2013) em estudo que observa o cuidado em saúde mental em 

zonas rurais cita que a zona rural tem deficiência de atenção do poder público no que diz 

respeito ao desenvolvimento social. Segundo os autores a atuação governamental na 

promoção da saúde e assistência social, segue uma tradição de pouca atuação. Chamam a 

atenção do cuidado que a zona rural carece em termos de necessidades básicas de nutrição 

e infraestrutura, pontos determinantes para o acesso a saúde. 



 
 

 

                  

A questão da saúde no assentamento Itamarati II é um reflexo do Brasil. Apesar de 

existir um posto 24h em funcionamento em outra parte do assentamento, dificilmente 

encontra-se um médico que possa atender. Além disto, a equipe deste posto não é 

suficiente para dar conta de toda a população assentada. Vale ressaltar que este posto já 

existia antes da implantação do CCP. 

Silva e Dimenstein (2013) evidenciam a necessidade de atenção e cuidado por parte 

dos gestores municipais, estaduais e federais nessas áreas mais isoladas. A saúde no 

Brasil, embora universal e pública, tem dificuldade de chegar nos espaços em que as 

estradas, transporte e os postos de saúde são precários, inviabilizando a oferta de um 

serviço de qualidade. Assim vai-se reproduzindo historicamente a ausência de políticas de 

saúde no cotidiano desse universo rural.   

No assentamento, objeto de nosso estudo, a saída é ir para a sede do município de 

Ponta Porã onde novamente existe uma enorme dificuldade para conseguir o atendimento, 

que na maioria das vezes é marcado para meses depois. As opiniões dos beneficiários do 

CCP ecoam nesse sentido: 

Verificamos que a implementação do CCP não gerou modificações na situação do 

acesso a saúde e nem mesmo produziu formas de organização capazes de levar os 

beneficiários a desenvolver algum tipo de participação política voltada para a reivindicação 

de políticas públicas nesta área. 

Para o presidente da associação e da cooperativa a situação permanece a mesma, 

com uma informação importante: muitos, sem esperança de conseguir atendimento no 

Brasil, cruzam a fronteira com o Paraguai: 

O posto de saúde que já existia antes da instalação do CCP fica localizado a 10 

quilômetros do assentamento. Funciona como uma espécie de triagem de encaminhamento 

para a sede do município em Ponta Porã, uma vez que um diagnóstico dificilmente pode ser 

realizado com os recursos ali existentes. 

Apesar de a pesquisa quantitativa apontar a existência de agentes comunitários de 

saúde antes e depois da implantação do CCP, em nenhum momento eles foram citados nas 

entrevistas. Isso demonstra que a atuação deles não modifica ou melhora a condição de 

saúde da comunidade, o que reforça somente a dificuldade de se conseguir atendimento. 

No mesmo sentido podemos destacar a questão da existência do Programa de 

Saúde da Família, que não foi apontado nas entrevistas e que também é pouco conhecido 

pela comunidade. Tanto antes quanto depois do CCP, 87,5% dos entrevistados 

responderam que não existia Programa Saúde da Família na comunidade e 12,5% que 

existia. 



 
 

 

                  

Como vemos, a implementação do CCP não gerou capacidade associativa para que 

os assentados pudessem se organizar politicamente para buscar melhor atendimento de 

saúde. A situação que já encontrava posta no inicio do assentamento, se mantém igual dois 

anos após o funcionamento do CCP. 

  

2.4 - O acesso à escola e a questão da educação 

 

Os estudos que tratam do acesso às escolas na zona rural tendem a apresentar a 

precariedade do transporte e das condições das estradas para o tráfego. Silva e Arnt (2010)  

destacam esses gargalos para o acesso a educação na área rural. Segundo as autoras, 

assegurar vagas nas escolas rurais não é suficiente para garantir o acesso ao estudo. Há de 

se possibilitar o transporte e estradas em condições de tráfego para garantir o acesso dos 

estudantes às instituições. 

Contudo, no caso do assentamento Itamarati II, no quesito educação as condições 

parecem ser um pouco melhores para a população assentada. Todos afirmaram que 

embora não exista uma escola na própria comunidade há vagas e transporte para os 

estudantes. A única ressalva nesse quesito foi feita pelos produtores, reclamando da 

qualidade do ensino, mas sem negar que há uma estrutura disponível. 

Todos os demais entrevistados não percebem a educação como um ponto crítico no 

assentamento, pelo contrário, ressalvam que ela é oferecida, com vagas e estrutura, ainda 

que em nenhum momento analisem esta questão sob o ponto de vista da qualidade do 

ensino ou da formação dos professores. 

Cabe ressaltar que a escola não fica na comunidade, motivo que justifica o 

transporte para os que querem estudar, situação que já se configurava antes do 

funcionamento do CCP. 

A maioria dos responsáveis pelos domicílios e seus cônjuges nas famílias 

beneficiadas pelo CCP possui baixo grau de instrução, principalmente pela idade em que se 

encontram – já que o retorno ou mesmo início dos estudos é mais complexo na fase adulta 

– e pela noção recorrente de que o trabalho no campo não demanda escolarização.  

A maior parte dos entrevistados ou é analfabeto/sem instrução ou alcançou somente 

o antigo primário incompleto (31% para cada caso). Outros 13% têm o antigo primário 

completo e 25% o antigo primeiro grau incompleto. Nenhum dos entrevistados chegou ao 

ensino médio. 

A necessidade de pensar uma educação especifica para o campo se sustenta no fato 

de que se trata de um tipo específico  de população  e no fato de que a maior parte dos 

estudantes dessa área sequer conseguirá chegar ao fim do ensino médio. Como identificado 



 
 

 

                  

nos resultados encontrados nesse estudo essa população tenderá a se dedicar ao trabalho 

rural assim como têm feito seus pais, avós, "não por opção, mas por ausência  de condições 

mínimas de sobrevida" (SANTOS, SILVA e LÚCIO, 2011, p.2).  

Como vemos, a implementação do CCP também não gerou modificações no acesso 

a educação e, mais uma vez, não produziu formatos de organização com potencialidade 

para levar os beneficiários a desenvolver algum tipo de participação política voltada para o 

incremento da qualidade da escola que serve ao assentamento. 

Conforme salienta Santos, Silva e Lúcio (2011) para os trabalhadores do campo, a 

ideia de que para viver na "roça" não é necessário ter formação escolar como é necessário 

na área urbana, reforça essa condição de não dedicação aos estudos. Junta-se a isso a 

precariedade estrutural na zona rural, em geral com escolas multisseriadas, que coloca em 

cheque a eficácia do ensino oferecido. 

 

3 - CONCLUSÃO 

 

Oriundos de diversas partes do Brasil e com diferentes vocações produtivas, o perfil 

da população do assentamento que está vinculada ao CCP em dado momento se 

encontraram sob um mesmo conjunto, com possibilidade de trabalho e geração de renda 

através da produção de leite. 

Os dados qualitativos coletados indicam que antes da distribuição dos lotes para 

cada produtor existia uma maior interação entre eles, uma vez que lutavam por objetivos 

comuns. Após cada um começar a sua própria produção esses laços acabaram se 

enfraquecendo, uma vez que as necessidades individuais suplantaram as coletivas. 

Ainda que isto não seja pouco, já que antes do CCP, além do preço baixo, não 

existia nem a garantia da coleta permanente da produção; não é o suficiente para que o 

projeto se desenvolva de forma plena nesse aspecto ou para que a comunidade possa 

alcançar ganhos mais amplos de bem-estar.  

Com relação à participação das mulheres nas instâncias de comando, verificamos 

que a mesma é inexistente. Elas estão vinculadas ao processo de ordenha e cuidado da 

terra, junto com o homem, mas sem atuação política ou organizativa. As mulheres dividem 

as tarefas de produção e em parte das famílias são responsáveis pela coleta e entrega do 

leite no CCP. Nos momentos em que a produção é escassa, os homens saem para procurar 

uma complementação de renda e as mulheres ficam em casa cuidando das vacas e de uma 

eventual produção para a subsistência. 

Saúde e educação andam em lados opostos. A primeira reflete o que acontece com 

o atendimento público no Brasil: falta de médicos, dificuldade de atendimento, longas 



 
 

 

                  

esperas e prazos intermináveis para marcações de exames. Já a estrutura educacional 

existe, com colégios suficientes, vagas disponíveis (há dez quilômetros do assentamento) e 

transporte escolar – ainda que os produtores reclamem da qualidade do ensino oferecido.   

A implementação do CCP, porém não gerou possibilidades de alteração neste 

quadro. A situação nestes dois campos da política pública permanece idêntica desde a 

criação do assentamento em 2004. 
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