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RESUMO 

O Assentamento Antonio Conselheiro, no município de Tangará da Serra/MT, é 

um dos maiores da América Latina. Neste Assentamento vivem em torno de 990 

famílias, distribuídas espacialmente em 63 Agrovilas. O presente trabalho visou 

levantar dados socioeconômicos e culturais dos moradores do Assentamento, através de 

pesquisa exploratória seguida de uma pesquisa documental que embasou elaboração de 

um questionário. O questionário foi aplicado a 25 famílias da Agrovila Serra dos 

Palmares. Dos entrevistados, 60% são do sexo masculino e, grande parte deles, é filiado 

ao Movimento do Sem Terra (MST). A maioria migrou da região sul do país com o 

objetivo de obter terra própria (36%). A falta de emprego também foi outro fator 

relevante (20%). Na comunidade, a atividade predominante é a agricultura, sendo os 

produtos cultivados a maior fonte de renda, enfatizando que 48% dos entrevistados têm 

como renda um a dois salários mínimos. Como a maioria dos brasileiros, os moradores 

do assentamento são católicos (62%). Dentre as atividades desenvolvidas entre jovens, 

crianças e idosos, 34% participam somente das atividades escolares e é importante 

ressaltar que a maioria das crianças não possui brinquedos, fazendo dos animais e da 

natureza a diversão do dia-a-dia. Percebe-se, ao entrevistá-los e durante a visitação, que 

a ausência de políticas públicas voltadas para a saúde, segurança e educação afetam 

diretamente a comunidade que, por sua vez, respondem a esta falta de incentivos sendo 

solidários e coesos. 

 

Palavras-chaves: Agrovila Serra dos Palmares, Assentamento, Mato Grosso, 

comunidades rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 O Assentamento Antônio Conselheiro, localizado no estado de Mato Grosso, é 

um dos maiores da América Latina. No início dos anos 90, foram desapropriadas cerca 

de 38 mil hectares de terras da Fazenda Tapirapuã destinadas à reforma agrária. O 

Assentamento situa-se a 26 Km de Tangará da Serra, seguindo sentido Campo Novo 

dos Parecis, à esquerda na Rodovia Estadual MT-339, estrada que liga Tangará da Serra 

ao Distrito de Nova Fernandópolis, no Município de Barra do Bugres. A área do 

referido assentamento abrange geograficamente três municípios: Tangará da Serra, 

Barra do Bugres e Nova Olímpia. São aproximadamente 990 famílias distribuídas 

espacialmente em 63 Agrovilas.   

 Em se tratando do processo de povoamento de novas áreas, é possível discutir 

alguns aspectos do surgimento das novas cidades em áreas de ocupação recente na 

Amazônia brasileira, a partir da década de 70 do século XX. Em Mato Grosso, 

Guimarães Neto (2003), apresenta um estudo de trajetórias de vida de trabalhadores 

submetidos a práticas sociais específicas do movimento de reterritorialização dos 

espaços amazônicos. Castro et al. (2002), traz à baila algumas discussões a respeito da 

colonização oficial em Mato Grosso, tendo como principal objetivo, avaliar a execução 

dos projetos de assentamento de colonos realizados pelo INCRA no estado, buscando 

identificar a articulação que vigorou entre as propostas e os programas de colonização 

oficial e os efetivos resultados de sua execução. Dentre os conceitos que foram 

trabalhados pelos autores, apresenta-se o conceito de “práticas culturais”, onde é 

importante ter em vista que, 

“(...) esta noção deve ser pensada não apenas em relação 

às instâncias oficiais de produção cultural, às instituições 

várias, às técnicas e às realizações (por exemplo, os 

objetos culturais produzidos por uma sociedade), mas 

também em relação aos usos e costumes que caracterizam 

a sociedade examinada (...). São práticas culturais não 

apenas a feitura de um livro, uma técnica artística ou uma 

modalidade de ensino, mas também os modos como, em 

uma dada sociedade, os homens falam e se calam, comem 

e bebem, sentam-se e andam, conversam ou discutem, 

solidarizam-se ou hostilizam-se, morrem ou adoecem (...)” 

(BARROS, 2004, p. 77). 



 

 Partindo do que propõe o autor, compreender a noção de “práticas culturais”, é 

de fundamental importância para registrar e discutir as atividades cotidianas, o “saber” e 

o “fazer” das mulheres e dos homens do Assentamento Rural Antônio Conselheiro, 

município de Tangará da Serra, MT. A partir dessas observações, o objetivo do presente 

estudo foi de levantar dados visando à elaboração de um quadro geral que explique o 

processo de ocupação de uma de suas Agrovilas, a Agrovila Serra dos Palmares, 

enfocando os aspectos socioeconômicos e culturais. 

 

METODOLOGIA 

 Entendendo a prática da pesquisa enquanto “(...) procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações 

ou leis em qualquer campo do conhecimento” (ANDER-EGG, 1978, p. 28), adotamos, 

objetivando a viabilização desta pesquisa, a realização da pesquisa exploratória. Em um 

primeiro momento, 25 famílias, das 35 que moram na Agrovila Serra dos Palmares, 

foram visitadas. Nestas visitas, os professores e alunos envolvidos na pesquisa se 

apresentaram buscando a aproximação do grupo e conhecimento da comunidade 

previamente. A intenção desse primeiro contato, além do que foi mencionado, 

relaciona-se à verificação da exeqüibilidade da pesquisa. 

 Logo, foi realizada uma pesquisa documental, que consistiu no levantamento de 

dados, documentos e fotografias, junto à comunidade. As entrevistas posteriores foram 

realizadas buscando identificar a origem da população, investigar as relações sociais e 

de trabalho entre as famílias, compreender as práticas culturais dos assentados. As 

questões direcionadas ao entrevistado foram: qual sua origem, qual a região onde vivia 

antes de morar no Assentamento, qual o motivo da mudança, qual sua religião, qual a 

renda mensal da família, como é o relacionamento e a comunicação com outros 

moradores, quais as atividades de lazer que praticam, qual é a sua principal ocupação, se 

aprecia morar no Assentamento, e quais as dificuldades ali vivenciadas? 

 Após a aplicação do questionário, as respostas foram tabuladas e resultou em um 

relatório e uma apresentação apreciada por uma banca, e neste trabalho de divulgação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Processo histórico de ocupação: origem e trajetória da população 



 A maioria dos entrevistados, 60%, é do sexo masculino e, a idade predominante, 

34%, encontra-se na faixa de 35 a 50 anos. Os moradores procedem de diferentes 

estados brasileiros, sendo a maioria do Paraná, 29%, seguido de Mato Grosso, 14%, 

Minas Gerais, Bahia e Ceará, 9% e Mato Grosso do Sul, São Paulo, Sergipe, Acre e 

Espírito Santo, 5%.  

 Como a divisão legal do Assentamento ocorreu somente em 1998, grande parte 

dos assentados se mudou para lá a partir desta data, principalmente depois de 2001. A 

organização política no Assentamento Antônio Conselheiro dá-se sob duas orientações: 

uma parte das famílias, cerca de 600, é ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) e as demais, às Associações de Produtores que se formaram por 

dissidência do Movimento. Na agrovila Serra dos Palmares, cerca de 60% dos 

assentados são ligados ao MST. Com isso, a vontade de possuir sua terra própria foi o 

maior motivo da vinda para o Assentamento, representando 36% dos entrevistados. A 

falta de emprego também foi outro fator relevante, 20%. A pesquisa revelou que 68% 

dos entrevistados já possuíram outra área de terra, mas na maioria não era própria, eram 

terras de acampamentos. O tamanho do lote dos assentados varia conforme a qualidade 

da terra: onde a terra é de melhor qualidade, é dividida em partes menores entre os 

assentados, onde a terra é de pouca qualidade, é dividida em partes maiores. A maioria 

dos assentados da Agrovila Serra do Palmares possui áreas de 24 a 27 Hectares 

aproximadamente. 

 

Dinâmica social: organização da comunidade e relações sociais e de trabalho 

 Na comunidade, a atividade econômica predominante entre os entrevistados é a 

agricultura, 72%. Percebe-se, nas entrevistas, o grau de coesão e solidariedade entre os 

moradores considerando que 88% dos entrevistados conhecem os outros assentados da 

comunidade em questão. Temos, como hipótese, que quanto mais as pessoas se 

conheçam, mais elas se ajudam.  

 Nota-se que, na tomada de decisões familiares, 48% são tomadas em conjunto e 

em 32% dos casos a decisão é tomada pelo homem. Em 64% das famílias não há idosos 

e, nas famílias que têm a participação desses, em 8% eles apenas auxiliam nas decisões 

familiares. Em se tratando de renda mensal, 48% dos entrevistados têm como renda de 

um a dois salários mínimos. A maioria dos assentados vive dos produtos que eles 

cultivam, tanto para consumo próprio quanto para a comercialização. 

 



Práticas culturais dos atores sociais 

 Entendendo como práticas culturais não apenas as técnicas artísticas ou 

modalidades de ensino, mas também o modo como uma sociedade vive, seus costumes, 

seus hábitos, sua relação com o meio e a relação entre os indivíduos que a constitui – 

características próprias de cada comunidade (BARROS, 2004) – buscou-se na Agrovila 

Serra dos Palmares as atitudes cotidianas dos seus moradores. Neste contexto, as 

famílias se tornam os “atores sociais”, como designado por Barros (2004), porque 

desenvolvem suas atividades, tomam descisões, participam e contribuem diretamente no 

processo dinâmico de ocupação, refletindo sua cultura de vida. 

 Quanto à religiosidade, a comunidade entrevistada não é diferente da maioria 

dos brasileiros, sendo 62% católicos. 

 Dentre as atividades de lazer desenvolvidas pelos jovens, crianças e idosos, 34% 

participam daquelas proporcionadas pela escola e 17% brincam em seu próprio lar. É 

importante ressaltar que a maioria das crianças no assentamento não possui brinquedos, 

e fazem dos animais e da natureza a diversão do dia-a-dia. 

 

Conclusão 

 Diante do trabalho realizado, percebe-se a ausência de políticas públicas 

voltadas para a saúde, segurança, educação, assistência e incentivos. Em todo o 

Assentamento, há apenas dois postos de saúde, que funcionam apenas duas vezes por 

semana, mas, freqüentemente, o posto encontra-se fechado. A maioria dos moradores 

antes de procurarem ajuda médica, utilizam de medicamentos extraídos da natureza, 

além de preferirem ir até a cidade para se tratarem. Na comunidade, não têm delegacia e 

nem a presença de policiais, ficando os moradores desprovidos de segurança. Há apenas 

três escolas de ensino médio e uma de ensino fundamental. A falta de assistência fica 

evidente: o assentamento possui uma estrutura completa de uma farinheira, que está 

momentaneamente desativada por falta de incentivo; a atividade de artesanato feita 

pelos moradores também não tem apoio de órgãos públicos. As pessoas do 

assentamento não possuem necessariamente conhecimento científico mas nota-se, nas 

entrevistas, que eles possuem muitos conhecimentos na prática cotidiana, de 

experiências vividas em outras situações, demostram grande força de vontade e gostam 

de trabalhar com a terra.  

 Os moradores não têm uma visão positiva da UNEMAT pois, segundo eles, não 

têm ocorrido retorno das pesquisas realizadas no Assentamento. Como exemplificado 



por eles, algumas das expectativas criadas não foram correspondidas, como o caso do 

orquidário.  

 Juntamente com todos os acadêmicos do Grupo de Aprendizagem I, Turma I, 

foram selecionadas algumas palavras para dar significado à nossa experiência, sendo 

elas: diversidade cultural, conhecimento popular, quebra de preconceitos, solidariedade 

entre todos, humildade e estímulo a pesquisa. 
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