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RESUMO 

 

No Brasil, a contabilidade rural como instrumento de gestão dos empreendimentos 
rurais é caracterizada pela falta de precisão nos controles e na apuração de 
resultados, com limitações em relação à qualidade das informações contábeis, 
comprometendo a tomada de decisões que resulta da ação humana que atua e 
modifica o fenômeno patrimonial de natureza econômico-financeira. Com base nesses 
pressupostos, a perspectiva de análise adotada para a realização desta pesquisa teve 
como referência a teoria da prática social, implementada pelo francês Bourdieu 
(1998), buscando compreender de que forma os agentes são estruturados, ao mesmo 
tempo em que estruturam a vida social no seu campo de relações e como acumulam 
e utilizam variadas formas de capital se posicionando em relação aos demais agentes 
da comunidade. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 
existência de instrumentos contábeis de gestão nas unidades produtivas pelos 
agricultores familiares assentados para a obtenção de resultados econômicos e 
financeiros. A proposta de investigação foi um estudo de caso com enfoque quali-
quantitativo, com o auxílio de entrevista narrativa, a partir de questionários 
semiestruturados para obtenção de dados e análise documental dos registros 
financeiros. Os resultados, obtidos a partir das narrativas da trajetória social desses 
agentes, possibilitaram compreender como as experiências vividas interferem na 
tomada de decisões, na produção e apuração de resultados financeiros e econômicos. 
Além disso, observou-se que o baixo índice de escolaridade impede a utilização de 
registro e métodos mais sofisticados de controle. Entretanto, ao adotar as categorias 
conceituais de habitus, campo e capital, presentes na obra de Bourdieu (1998), foi 
possível constatar que as trajetórias sociais possibilitaram aos agentes acumular de 
forma desigual diferentes tipos de capital social, econômico, cultural ou simbólico. 
Identificou-se ainda um sentimento de reconhecimento e pertencimento ao meio rural 
e ao assentamento, de modo que alguns conquistaram poder e a associação adquiriu 
visibilidade, tornando-se referência em agroecologia e grande mobilizadora na 
assistência a outros assentados da reforma agrária. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Rural. Organização Associativa. Capital Social. 

Agricultura familiar 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 
In Brazil, rural accounting as a management tool for rural enterprises is characterized 
by a lack of precision in controls and results, with limitations regarding the quality of 
accounting information, compromising decision-making resulting from the human 
action that acts and changes the patrimonial phenomenon of economic and financial 
nature. Based on these assumptions, the perspective of analysis adopted for this 
research was based on the theory of social practice implemented by the French Pierre 
Bourdieu, seeking to understand how the agents are structured, while structuring social 
life in their own right. field of relationships and how they accumulate and use various 
forms of capital, positioning themselves in relation to other agents of the community. 
In this sense, the present work aimed to analyze the existence of management 
accounting instruments in the productive units by the settled family farmers, in order to 
obtain economic and financial results. The research proposal was a case study with a 
qualitative and quantitative approach, with the help of narrative interview, using semi-
structured questionnaires to obtain data and documentary analysis of financial records. 
The results obtained from the narratives of the social trajectory of these agents made 
it possible to understand how the lived experiences interfere in decision making, in the 
production and calculation of financial and economic results. In addition, it was 
observed that the low level of education prevents the use of more sophisticated registry 
and control methods. However, by adopting the conceptual categories of habitus, field 
and capital, present in Pierre Bourdieu's work, it was found that the social trajectories 
allowed the agents to unequally accumulate different types of social, economic, cultural 
or symbolic capital. She identified a sense of recognition and belonging to the 
countryside and the settlement, so that some gained power and the association gained 
visibility becoming a reference in agroecology and a great mobilizer in assisting other 
settlers of agrarian reform. 
 

Keyword: Rural Accounting. Associative Organization. Share capital. family farming 
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1 INTRODUÇÃO 

      

A complexidade que se apresenta à sociedade contemporânea em virtude das 

intensas transformações econômicas, políticas, culturais, tecnológicas e sociais fez 

surgir a necessidade de um desenvolvimento sustentável em todas as suas 

dimensões. No âmbito agrário, foram implantadas políticas públicas com vistas ao 

desenvolvimento socioeconômico, principalmente, no que concerne à agricultura 

familiar. O programa de Reforma Agrária, por exemplo, surgiu com o objetivo de 

promover a melhor distribuição de terras mediante modificações no regime de posse 

e uso, o que desencadeou os assentamentos de famílias sem-terra. A expectativa era 

de que ao possibilitar o desenvolvimento rural haveria a geração de empregos e a 

garantia da sustentabilidade ambiental.   

 Dessa maneira, através dos serviços de extensão rural, medidas foram 

implementadas como instrumento de política pública para contribuir nos processos de 

desenvolvimento agrário. Ao longo desse processo e diante das várias estratégias de 

implementação dos diversos modelos de desenvolvimento econômico no país, 

constatou-se que somente a transferência de tecnologia não foi suficiente para 

provocar as mudanças desejadas no desenvolvimento rural. Fez-se necessária, 

então, a aplicação correta dos métodos de extensão rural e aprimoramento da 

comunicação com os agricultores na perspectiva de que eles pudessem tomar 

decisões próprias para o desenvolvimento sustentado, contribuindo, de fato, para a 

construção da cidadania. 

A complexidade das questões rurais proporcionou o desenvolvimento de um 

novo olhar e possibilitou o diálogo e a interação de saberes de diversas áreas do 

conhecimento, não cabendo mais apenas estudos quanto à viabilidade econômica e 

técnica como indicadores de sucesso de uma intervenção de política pública. Com a 

interdisciplinaridade, teve início a articulação de um conjunto de novos atores 

institucionais em prol de resultados potencialmente favoráveis, contribuindo para 

formas sustentáveis de produção e organização social a partir da proposta de uma 

nova consciência da realidade, de um novo pensar. O resultado disso foi um ato de 

troca, de reciprocidade e integração entre áreas distintas do conhecimento, propondo 

uma profunda revisão de pensamento, intensificando o diálogo, o compartilhamento e 

a integração conceitual e metodológica nos distintos saberes.  
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A gestão rural é direcionada, então, aos fatores do trabalho. Normalmente se 

concentra em técnicas de produção e conceitos operacionais das atividades 

específicas desenvolvidas, seja na agricultura e/ou pecuária. Por essa razão, ainda 

se desenvolve dentro de critérios tradicionais, apresentando um baixo padrão de 

desempenho operacional e econômico, com limitações em relação à qualidade das 

informações contábeis, pois a contabilidade rural ainda é um instrumento pouco 

utilizado por pequenos agricultores. Embora não seja tão usada, a contabilidade rural 

é necessária para apuração dos resultados econômicos e financeiros e a ausência de 

critérios relacionados às atividades de planejamento e controle na avaliação de 

resultados torna-se, de fato, uma falha grave dentro da tomada de decisões.  

Outro aspecto a considerar sobre as abordagens tradicionais de gestão 

financeira é que primam basicamente por técnicas de análise e pelos fatores restritivos 

do processo decisório, não considerando a importância das pessoas envolvidas, visto 

que a habilidade para desenvolver alternativas é, muitas vezes, tão importante quanto 

a escolha acertada entre elas.  

A partir da trajetória profissional nesse campo, constatou-se que as questões 

pontuadas e discutidas em disciplinas como Contabilidade Rural, Contabilidade 

Agropecuária, Controladoria Agropecuária e Gestão do Agronegócio estão aquém do 

contexto em que se insere a maioria dos empreendimentos rurais quanto à gestão e 

controle de gastos, sem referência aos pequenos produtores rurais nem à agricultura 

familiar. Nesse sentido, a aproximação de outros saberes de áreas distintas do 

conhecimento possibilitou um novo olhar que, além de instigador, culminou na 

curiosidade de investigar a realidade desses agentes e na possibilidade de intervir nas 

necessidades específicas nesse ambiente.  

Esta pesquisa justifica-se, então, por suprir a carência de informação contábil 

sobre a gestão dos empreendimentos da agricultura familiar e pelo controle empírico 

dos gastos. Logo, torna-se importante desconstruir a ideia de complexidade das 

informações contábeis, de modo que os agricultores rurais assentados possam ser 

conduzidos à compreensão dessas informações a partir das suas próprias 

experiências, atreladas às informações corretas, o que, certamente, possibilitará seu 

fortalecimento enquanto agricultores rurais assentados, auxiliando-os na tomada de 

decisões acertadas.  

Com efeito, a disponibilidade da informação contábil de forma acessível 

contribuirá para melhorar o controle, desde a produção até a comercialização de 
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produtos elaborados pelos agricultores. Entretanto, é necessário também 

compreender as nuances que vão além das questões econômicas na construção de 

um olhar mais cooperativo. Em outras palavras, é importante conhecer a realidade 

desses agentes e o modo como suas relações são construídas no âmbito da 

agricultura familiar.  

Diante dessas particularidades, culmino o interesse desta investigação 

especificamente pela gestão na agricultura familiar, que corresponde à forma de 

organização social na qual o desempenho da atividade produtiva e gestão do 

estabelecimento tomam por base a vinculação dos membros da família na construção 

de uma identidade e reconhecimento econômico e social. 

Sob essa premissa, por ser uma ciência social aplicada, a Contabilidade 

compreende que é a ação humana que atua e modifica o fenômeno patrimonial de 

natureza econômico-financeira. Por conseguinte, atua para a formação dos agentes 

decisórios dos mais variados níveis, com capacidade para capturar a ocorrência dos 

eventos econômicos que impactam em um determinado estado de riqueza, 

quantificando-os e comunicando seus efeitos.  Desta forma, as considerações 

sociológicas abrem um vasto campo de investigação para essa ciência, possibilitando 

a interdisciplinaridade com elementos que permitem melhor entender as mudanças 

de cenário e seu impacto nos empreendimentos, bem como os fenômenos que 

interferem no objeto alvo investigado.  

 Com base nesses pressupostos, a perspectiva de análise adotada para a 

realização desta pesquisa teve como referência a teoria da prática social 

implementada pelo francês Pierre Bourdieu (1998), buscando compreender de que 

forma os agentes são estruturados, ao mesmo tempo em que estruturam a vida social 

no seu campo de relações. Foi investigado como esses agentes acumulam poder 

econômico e financeiro e se posicionam em relação aos demais agentes da 

comunidade.  

A abordagem das categorias conceituais de habitus, campo e capital, presentes 

na obra de Bourdieu, em particular a de habitus, contribuiu para as análises e para a 

ampliação do debate sobre uma teoria da prática social. Segundo o autor, através de 

suas trajetórias sociais, os agentes acumulam, de forma desigual e em diferentes 

graus e estágios, algum tipo de capital, seja ele econômico, cultural, político, ou social, 

de tal maneira que suas referências individuais ou coletivas orientam suas ações e a 

forma de classificar e perceber o mundo. 
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Diante da complexidade do cenário da agricultura familiar, surgiram, pois, 

reflexões de como aplicar de maneira prática os saberes da sociologia na Ciência 

Contábil. A curiosidade investigativa provocou inquietações e os seguintes 

questionamentos: como se dá a construção do processo de tomadas de decisões nas 

unidades produtivas na agricultura familiar? Que fatores influenciam suas decisões?  

Como foi construído o campo de suas relações econômicas e sociais dentro do grupo 

em que estão inseridos? Na sua trajetória social, como se apropriam de saberes que 

os ajudam no planejamento e controle dos gastos para obterem um resultado 

econômico e financeiro autossustentável?  

O conjunto dessas inquietações compôs a problemática desta pesquisa, 

representada pela seguinte questão: como, no âmbito da agricultura familiar, os 

agricultores utilizam técnicas contábeis na gestão das suas unidades produtivas, com 

vistas à apuração dos resultados econômicos e financeiros no Assentamento Bela 

Conquista, no município de Itiúba (BA)?   

A escolha pelo Assentamento Bela conquista se deu em virtude da sua história 

de luta, resistência e pela política agroecológica de seus produtos. Para responder 

essa inquietação, foram entrevistadas famílias de assentados e associados da 

associação e a partir entrevistas narrativas compreendemos suas trajetórias sociais. 

O trabalho é dividido em Introdução, sete capítulos e conclusão.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

O objetivo desse capitulo é explicar os principais conceitos adotados para 

fundamentar as análises da pesquisa. 

 

2.1 A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE 

 

A Contabilidade atua no campo de conhecimento essencial na formação dos 

agentes decisórios dos mais variados níveis. Foi concebida respeitando a essência 

dos eventos econômicos que, através de suas técnicas de captura, processamento e 

análise, possibilita medir as relações oriundas dos fatos econômico-financeiros, a 

partir de uma metodologia própria, hoje potencializada pela racionalidade científica 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005).  

Neves e Viceconti (2009, p. 26) conceituam: 

 

Contabilidade como ciência social aplicada, cujo objeto de estudo é o 
Patrimônio, busca por meio de apreensão, da quantificação, da 
classificação, do registro, da eventual sumarização, da demonstração, 
da análise e relato das mutações sofridas pelo patrimônio da entidade 
particularizada, a geração de informações quantitativas e qualitativas 
sobre ela, expressa tanto em termos físicos, quanto monetários.     

  

Entretanto, a Contabilidade moderna é reconhecida como sistema de 

informação a partir de sua técnica de escrituração. Surgiu da interação e integração 

de diversos eventos respaldados em fatores históricos. Seu berço foi na Itália da 

Renascença, quando, em 1494, o Frei Luca Pacioli descreveu o método das partidas 

dobradas, baseado na seguinte compensação: para cada débito ou mais existente; 

um crédito ou mais deve ser tomado como correspondente. Contudo, teve influência 

e a participação de várias civilizações e povos, tais como os Fenícios, Persas, 

Egípcios, Gregos, os antigos habitantes do Iraque, Romanos, Árabes e indianos. 

Conforme Iudícibus, Martins, Carvalho (2005), todas essas civilizações foram 

importantes para explicar os antecedentes da Contabilidade antes da Renascença 

Italiana.  

Na concepção de Oliveira (2002, p. 35), “[...] sistema é um conjunto de partes 

interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com 

determinado objetivo e efetuam determinada função”. A formação de um sistema se 
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dá, então, pela união de diversas partes interdependentes que, conjuntamente, visam 

atingir um objetivo comum. 

Assim, à medida que a sociedade avançava e que foram surgindo as 

organizações, a Contabilidade, antes mesmo de ser ciência, também foi se 

transformando. Os sistemas de escrituração, por sua vez, foram se aprimorando e as 

demonstrações contábeis simplificadas se tornaram um complexo sistema de 

informação e avaliação. A partir de características empíricas aperfeiçoadas por seus 

aspectos científicos, institucionais e sociais de grande relevância, o registro, a 

avaliação, a análise e a demonstração da mutação patrimonial culminou como objetivo 

central da Contabilidade.  Assim posto, sua finalidade é atender à necessidade 

informacional de seus usuários internos e externos à entidade a que se refere.  

Algumas concepções teóricas defendem que a Contabilidade nasceu das 

necessidades prementes de gestores, empreendedores, financiadores, investidores, 

órgãos arrecadadores, agentes econômicos de maneira geral. Incialmente eles teriam 

buscado um modelo descritivo e, posteriormente, passaram a valorizar essa ciência 

por sua capacidade de prever eventos, contribuindo para a gestão das entidades, 

sejam do primeiro setor (públicas); do segundo setor (privadas); ou terceiro setor (sem 

fins lucrativos).  

Autores como Padoveze (2010), Sá Hendriksen e Van Breda (1999), entre 

outros, concordam com Iudícibus, Martins e Carvalho (2005) quando salientam que a 

validação de qualquer teoria contábil se dá única e exclusivamente pela sua utilidade 

gerada perante os usuários no mundo prático. Esses autores referem-se à 

Contabilidade como hoje a conhecemos, com a capacidade de capturar primeiro a 

ocorrência dos eventos econômicos que impactam em um determinado estado de 

riqueza, para depois precificá-lo e, por último, para comunicar seus efeitos. Tais 

características tornam a Contabilidade não apenas, mas, de fato, unicamente, 

habilitada a enfrentar esse desafio, apoiando-se sempre em disciplinas afins, como o 

Direito, a Economia, a Administração, Matemática, Estatística e a Ciência da 

Informação.  

Essas breves considerações sobre sua evolução permitem expressar as 

dimensões atuais da Contabilidade como uma forma eficaz de avaliação de 

desempenho econômico, financeiro e social de entidades e gestores. Além disso, 

tornam suas informações essenciais para a tomada de decisões sob vários aspectos 

e não mais apenas no âmbito econômico-financeiro. Em outras palavras, a revelam 
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como instrumento de accountability, termo que, embora ainda esteja em construção, 

envolve responsabilidade, seja ela objetiva e subjetiva, controle, transparência e 

obrigação de prestação de contas. Essas são justificativas para as ações que foram 

ou deixaram de ser empreendidas, eficientes para qualquer gestor de recursos. Melis 

(1950) já havia previsto essa concepção para a Contabilidade quando expressou sua 

complexidade, afirmando que a história da contabilidade se confunde com a história 

da própria civilização. 

Segundo Marion (1993), a Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a 

administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, 

mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de 

relatórios ou de comunicados que contribuem sobremaneira para a tomada de 

decisões. Entretanto, a eficiência na análise e no uso destas informações dependerá 

da compreensão, por parte do usuário, dos conceitos, das definições e dos princípios 

de mensuração sobre os quais estão os dados, bem como da forma como são 

registradas e processadas as informações e, principalmente, do modo como são 

utilizadas. 

 

2.2   A CONTABILIDADE RURAL  

 

Dentre as especialidades da Ciência Contábil se destaca a contabilidade rural, 

destinada a atender os empreendimentos rurais, ou seja, aqueles que exploram a 

capacidade produtiva do solo, seja através do cultivo da terra, ou da criação de 

animais e/ou da transformação de determinados produtos agrícolas.  

Autores como Lemes (1996) e Souza et al. (1992) conceituam uma empresa 

rural como uma unidade de produção que se destaca por apresentar algumas 

características peculiares, tais como elevado nível de capital de exploração e alto grau 

de comercialização com objetivos técnicos voltados à sua sobrevivência, estimulados 

pelo anseio por crescimento e a busca de resultados positivos.  

O tratado de Contabilidade Rural, escrito por Carneiro e Carneiro (1933, p.7) já 

expressava a importância dos objetivos e fins da mesma: 

 
O papel da Contabilidade Rural — como de toda a ciência contábil é 
sobremodo saliente. Ela não é só necessária sob o ponto de vista 
econômico e administrativo, mas também moral. A bôa ordem e 
regularidade são elementos de real importância em toda 
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administração. E é a Contabilidade quem melhor nos fornece os meios 
necessários para conseguir aqueles requisitos. 

 

Para Crepaldi (1998), a contabilidade rural, por ser um dos principais sistemas 

de controle e informação para as empresas rurais, possibilita, através de seus 

instrumentos, a verificação da situação da empresa sob os mais diversos enfoques e 

aspectos, como análises de estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de 

capitais próprios e de terceiros, de retorno de investimentos, entre outros necessários 

para contribuir com um melhor planejamento e desempenho. Ainda para o autor, as 

informações geradas e o conhecimento financeiro auxiliam no planejamento, na 

solução de problemas e nas tomadas de decisão, pois as finanças fornecem 

informações que ajudam o empresário rural a desempenhar bem suas funções.  

No Brasil, a legislação considera como atividade rural: a agricultura, a 

pecuária, o extrativismo, a piscicultura, a extração e exploração vegetal e animal e 

a transformação da produção destes. Para Coelho (2009, p.75), essa atividade deve 

ser exercida por um agente econômico considerado empresário, que ocupa um dos 

polos da relação jurídica entre o Estado e o particular. É explorada de duas maneiras: 

na agroindústria e na agricultura familiar. Assim, a atividade rural é exercida 

mediante fatores materiais, culturais, econômicos ou jurídicos. 

O conceito de empresário rural é regulamentado e traz no artigo 3º da Lei nº 

5.880/73, que para todos os efeitos jurídicos e práticos: 

 

Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agro 
econômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
através de prepostos e com auxílio de empregados’. 
 
§ 1º Inclui-se na atividade econômica, referida no "caput" deste 
artigo, a exploração industrial em estabelecimento agrário não 
compreendido na Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma 
delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle 
ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada 
uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, 
serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da 
relação de emprego. (BRASIL, 2009) 

 

  Conforme Marion (2012,2014), as atividades rurais podem ser exploradas 

tanto por pessoa física ou constituir pessoa jurídica. A pessoa física, mesmo sem a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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constituição formal, assume natureza jurídica e pode exercer atividade empresarial, 

conforme o código civil. (BRASIL, 2002).  Assim, a pessoa física, neste caso o produtor 

rural, deverá ser tratada como uma entidade contábil, exigindo, portanto, o 

processamento das informações individualizadas e distintas, em consonância ao 

Princípio Contábil da Entidade, onde o patrimônio dos sócios não se confunde com o 

da Entidade, não devendo considerar os interesses particulares do produtor com os 

de seu negócio. Sendo assim, atividade agropecuária exige os mesmos registros e 

controle em relação a outras atividades ou outros rendimentos que a pessoa física 

possa ter.   

Entretanto, Callado e Callado (2003) expõem que a Contabilidade Rural é uma 

das ferramentas menos utilizadas pelos produtores rurais, que a consideram uma 

técnica complexa em sua execução, com baixo retorno prático e com finalidades 

fiscais. Não há, portanto, um grande interesse por uma aplicação gerencial, 

apresentando, nesse aspecto, uma das mais visíveis debilidades. Para o autor, a 

contabilidade rural ainda se desenvolve dentro de critérios tradicionais, com baixo 

padrão de desempenho.  

Para Crepaldi (1998), não é um atributo apenas de pequenas propriedades, 

mas também identificadas em médias e grandes propriedades, comprometendo 

qualquer resultado financeiro e econômico. A ausência de registros e controle dificulta 

a correta apuração de custos de seus produtos; os gastos gerais da produção que não 

são rateados a todos os produtos corretamente; o reconhecimento e identificação das 

perdas que não são diferenciadas das aleatórias, fortuitas das que fazem parte do 

processo de produção; o reconhecimento dos custos com mão de obra, com ativos 

biológicos à depreciação dos bens do imobilizado; e exaustão dos pastos utilizados 

na atividade, entre outros.  

Diante de uma perspectiva de auto sustentabilidade, com autonomia financeira 

para realização de novos investimentos, a contabilidade rural torna-se, então, um 

desafio para o gestor de todo empreendimento rural. 

 

2.3 CONTABILIDADE APLICADA A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 

 

As entidades sem fins lucrativos desempenham importante papel no 

desenvolvimento da sociedade contemporânea. Têm como objetivo promover 

benefícios à sociedade, exercendo funções importantes em atividades ditas 
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beneficentes, filantrópicas, caritativas, religiosas, culturais, educacionais, científicas, 

artísticas, literárias, recreativas, de proteção ao meio ambiente, esportivas, além de 

outros serviços sem finalidade lucrativa (MÁRIO, 2013). Pela expressão sem fins 

lucrativos entende-se que essas entidades não exercem atividade para fins 

econômicos, ou seja, não visam e não distribuem lucro. Portanto, não há vantagens 

financeiras a terceiros ligados a essas entidades e os resultados positivos apurados, 

denominados de superávits, são aplicados para as suas atividades operacionais 

(ARAÚJO, 2005).  

Em virtude disso, as informações financeiras são relevantes para a existência 

da organização associativa, pois as demonstrações contábeis com esse enfoque 

possibilitam apresentar resultado financeiro, ou seja, a capacidade da entidade em 

gerar fluxos de caixas suficientes para custear suas atividades operacionais. 

Representam as movimentações financeiras tais como as de investimentos em Ativos, 

recebimentos, gastos, entre outros, ou seja, a disponibilidade momentânea do 

dinheiro.  

Por consequência, as entidades sem fins lucrativos não apresentam 

Resultado Econômico, visto que esse resultado representa dentro de uma empresa o 

seu ganho, denominado de lucro; ou as perdas, denominadas de prejuízo em termos 

de ativos. Entretanto, admite-se que essas organizações para sua subsistência, 

execute operações econômicas, contanto que obedeçam aos critérios como a 

avaliação dos produtos pelo preço justo, os ganhos obtidos sejam aplicados para 

salvaguardar seu patrimônio e parte seja distribuído de forma igualitária entre seus 

associados, por isso, para essas entidades os ganhos distribuídos estarão 

apresentando nas demonstrações Contábeis como Superávit ou Déficit conforme seja 

um resultado positivo ou negativo. 

Visto que muitas organizações surgem por iniciativas de pessoas sem 

experiência em gestão, apresentam muitas dificuldades em seu andamento e na 

captação de recursos, o que implica a não utilização de ferramentas da Contabilidade 

para fins gerenciais.  

 Segundo Bloedau e Lima (2008, p. 1), as organizações associativas sem fins 

lucrativos, ditas entidades do terceiro setor, possuem algumas facilidades para captar 

recursos públicos, seja através de isenção de tributos, doações, contribuições de 

particulares ou empresas, convênios, parcerias em redes de cooperação, entre outras. 
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Exigem, para isso, a prestação de contas dos recursos aplicados tanto à sociedade 

quanto ao fisco e aos particulares que ajudam no financiamento das atividades.  

A contabilidade se destaca e torna-se imprescindível nessas entidades, visto 

que dá publicidade, a partir das informações declaradas aos financiadores, aos que 

se beneficiam dos seus resultados. Ela expressa como os recursos aplicados geraram 

resultados sociais. Contudo, segundo Pace (2009), alguns gestores enfatizam para 

essas entidades referências de sua experiência na direção de empresas privadas e 

de organizações públicas como inadequadas para as entidades sem fins lucrativos, 

em virtude das suas particularidades.  

As organizações associativas necessitam, na verdade, definir estratégias para 

seus objetivos, avaliando resultados e ações para se manterem com eficiência e 

eficácia. No entanto, suas especificidades relacionadas a questões como 

investimento, financiamento, mão de obra remunerada, voluntários, distribuição de 

ganhos e reconhecimento de perdas exigem uma adaptação dos conceitos e técnicas 

de gestão. Percebe-se que, normalmente, esses gestores, ou quem está à frente da 

presidência possui alta capacitação técnica, porém ausência de capacitação 

gerencial, o que torna relevante o auxílio da Contabilidade, por meio de seus 

instrumentos, para essas instituições, de modo a garantir sua sustentabilidade, 

captação de recursos e prestação de contas.  

Carneiro, Oliveira e Torres (2011) citam que o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC, 2004) afirma que a evolução do Terceiro Setor no Brasil se deu 

a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como Fórum ECO 92, no Rio de Janeiro, onde essas entidades foram 

bastante difundidas, evidenciando-se sua atuação entre a sociedade civil organizada 

e o Estado. Desde então, ficou evidente a responsabilidade ou accountability da 

Contabilidade para essas entidades, não ficando restrita apenas à prestação de 

contas formal, legal, prevista nos contratos e convênios firmados.  

Diante do exposto, entende-se que a Contabilidade Rural e a Contabilidade 

aplicada ao terceiro setor se atrelam para garantir a idoneidade dos contratos e 

convênios firmados e das determinações provenientes de cada esfera estatal, como 

as normas existentes no estatuto, da realização de projetos, nas parcerias nas redes 

de cooperação, entre outras. Isso ocorre porque essas entidades precisam da 

concessão de titularidades e certificados que lhes garantem os benefícios, o acesso 

a recursos públicos e imunidade ou isenção de impostos. 
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2.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

RURAIS  

 

Para que seja rentável, toda e qualquer atividade econômica deverá possuir 

uma gestão compatível com suas características organizacionais, a fim de que essa 

estrutura possa garantir o mínimo de segurança ao gerar informações que possibilitem 

um bom desempenho.  

Callado e Callado (2014), ao tratarem de eficácia e eficiência de uma 

administração, admitem que é necessário conhecer, dentre vários fatores, sua 

capacidade em registrar todos os fatos contábeis em tempo hábil e que seja capaz de 

prover informações relevantes, contribuindo para as diversas decisões gerenciais e 

atendendo às expectativas dos diversos usuários dessas informações.  

Uma vez que a estrutura organizacional influencia a estrutura financeira de uma 

entidade, desde a sua capacidade física, como os seus recursos humanos, até seus 

insumos e seus produtos, Blecke (1978) reconhece a influência desses fatores no 

processo decisório. Corroboram seu posicionamento Callado e Callado (2014), ao 

afirmarem que as abordagens tradicionais de gestão financeira enfocam basicamente 

as técnicas de análise e os fatores restritivos do processo decisório, não considerando 

a importância das pessoas envolvidas nesse processo.  

Normalmente, a abordagem tradicional de gestão financeira busca identificar, 

dentre várias possibilidades disponíveis, a oportunidade mais rentável, a fim de 

otimizar a alocação dos recursos financeiros. Entretanto, muitas vezes trata as 

organizações de maneira igual, desconsiderando os aspectos organizacionais 

peculiares a cada segmento, ou seja, aspectos importantes, como seu contexto, seu 

tamanho e sua estrutura.  

Nesse sentido, Koontz e O’donnell (1969) reconhecem a importância do 

indivíduo dentro do processo de tomada de decisões e destacam que a habilidade 

para desenvolver alternativas é, muitas vezes, tão importante quanto a escolha 

acertada entre alternativas.  

Breadley e Myers (1992) compartilham dessa mesma opinião, pois reconhecem 

a necessidade de considerar essas diferenças para analisar a gestão financeira das 

organizações. Admitem que, exceto as pequenas empresas, nenhuma pessoa é, 

isoladamente, responsável pelas decisões, visto que, conforme o porte da empresa 

existe várias pessoas envolvidas em todo o processo, diferentemente de uma 



25 
 

pequena empresa, onde, normalmente, há um único responsável pelo setor, ou seja, 

um número reduzido de profissionais envolvidos.  

Ao considerar a realidade descrita, Gil (1992) destaca a importância de se 

adotar um enfoque considerando os aspectos humanos, visto que em um sistema de 

informações identifica-se pelo menos uma pessoa que possui atributos que lhe são 

peculiares, entre eles, características psicológicas, que irão direcionar a resolução e 

enfrentamento de desafios dentro de uma organizacional.  

Outro aspecto importante a essa discussão consiste na obtenção e utilização 

de informações dentro da organização. Sendo a contabilidade rural uma parte 

integrante do sistema de informação da empresa, exige-se o desenvolvimento de ciclo 

de coleta e processamento de dados, que culmina com a produção e distribuição de 

informações de saída, neste caso, na forma de relatórios contábeis. Para Padoveze 

(2010), esses relatórios garantem à gestão um fluxo contínuo de informações sobre 

os mais variados aspectos econômicos e financeiros da empresa. Possibilita avaliação 

da situação atual com o que foi planejado, bem como fazer novas projeções de 

investimentos e financiamentos, fornecendo subsídios à identificação e controle dos 

desvios e suas causas, como também de auxiliar o aperfeiçoamento de futuros 

planejamentos.  

Nesse contexto, Callado e Callado (2014) reintegram que a gestão de 

empresas rurais é focalizada geralmente nos fatores do trabalho agrícola, zootécnico 

e agroindustrial, onde há concentração de recursos e técnicas de produção. Mas, 

quanto à estrutura organizacional mínima, necessária para um bom desempenho, e 

aos conceitos operacionais das atividades específicas desenvolvidas, percebe-se que 

a Contabilidade rural é um instrumento administrativo pouco utilizado por produtores 

rurais.   

À vista disso, Crepaldi (1993) afirma que se não existe uma estrutura capaz de 

gerar informações é preciso procurar uma solução mais simples, porque, ao trabalhar 

com informações não confiáveis, serão gerados resultados também sem 

confiabilidade. De modo que implicará em tomadas de decisões sem segurança 

razoável comprometendo todo o processo decisório.   
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2.5 PROCESSO DECISÓRIO NO CONTEXTO RURAL  

 
 

A gestão e a tomada de decisão nas empresas rurais abrangem as relações 

com seu ambiente interno e externo, de modo que se admite dois aspectos principais: 

o processo produtivo, que se desenvolve no âmbito interno; e as atividades de 

comercialização, que se desenvolvem entre a empresa e o ambiente externo, 

(CALLADO; CALLADO, 2003).  

Conforme Valle e Aloe (1981), a escolha do modo de execução das operações 

e de manutenção dos fatores produtivos em relação às atividades internas considera 

que estes fatores têm aspecto essencialmente técnico. Entretanto, suas repercussões 

influenciam consideravelmente nas decisões administrativas e impactam nas 

considerações de natureza econômica. Assim, o processo decisório integra as 

informações obtidas a partir das atividades de planejamento, controle, avaliação de 

resultados econômicos e financeiros, visando a otimização dos recursos e a 

maximização dos resultados.  

Franco (1988), afirma que para se obter os lucros na empresa rural 

predominam os aspectos de natureza econômica, mas o resultado financeiro positivo 

somente será obtido através de uma tomada de decisão consolidada e apoiada por 

um sistema de informação ágil e preciso. Desse modo, admitidas as limitações 

organizacionais nas estruturais dos empreendedores rurais, conforme os autores 

anteriormente citados, entende-se que a tomada de decisão a partir da capacidade de 

gerar informações gerenciais, com base em dados consistentes e reais, é uma 

dificuldade constante para eles.  

Sendo assim, para que as empresas rurais sejam eficientes na tomada de 

decisão faz-se necessário que a contabilidade assista aos dirigentes e gestores, não 

somente nos aspetos financeiros, mas também nos demais aspectos, contribuindo 

para formular, reformular ou avaliar os processos administrativo e produtivo. Com 

efeito, a Contabilidade é uma ferramenta de apoio à gestão, um meio utilizado para 

cumprir melhor os fins produtivos e sociais da empresa. 

Resultados apresentados na pesquisa de Callado e Callado (2014) pontuam 

objeções quanto à adoção da Contabilidade nas empresas rurais, em virtude da 

extensão das operações do setor e de sua complexidade, que não permitem uma 

contabilização perfeita dos fatos; e da ignorância ou a ausência de escolaridade em 

que vive o homem do campo. Contudo, essas objeções não podem mais subsistir.  
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Para Carneiro (1960), a extensão da empresa rural não impede a atuação da 

contabilidade e faz analogia com a contabilidade pública ao afirmar que a 

complexidade dos fatos administrativos realizados precisa ser preponderante, do 

contrário será impossível a existência da empresa. O autor ressalta ainda que a 

ignorância não pode ser um motivo de escusa, pois a contabilidade é uma ciência 

difundida, afirmando que se os responsáveis pela nossa economia rural não possuem 

o seu conhecimento, deve-se lhe impor.  

Há necessidade de registros das operações para uma boa gestão ser pontuada 

sob várias razões e justificada por menor que seja uma empresa, é preciso o registro 

da informação acumulada com anotações adequadas durante o exercício para que 

possa analisar os resultados e disponibilizar as informações. Quanto maior for a 

empresa, maior o volume de transações e, consequentemente, serão necessários 

mais registros e controle sobre as operações.   

Alguns segmentos são imprescindíveis nas empresas associativas, cujo dever 

de prestar contas de seus atos exige que os associados adquiram direito e contraiam 

obrigação, tais como analisar o desenvolvimento da mesma, participar de sua gestão 

além de dá publicidade de todos os ganhos e gastos realizados.  

 É importante frisar que as ferramentas de controle possibilitam obter 

informações gerenciais a partir das quais pode-se identificar a estrutura organizacional 

e sua capacidade de gerar essas informações. Destarte, pode-se definir a técnica 

mais adequada em favor da apuração de recursos e verificar como foram alocados. 

Tais recursos ajudam, portanto, a identificar gastos com insumos, mão-de-obra, 

serviços, despesas, custos indiretos, amortização de investimentos e outros.  

Diante disso, os principais autores de Contabilidade Rural, tais como Marion 

(2014), Crepaldi (1998,2005,2007) D’ Áuria (1956), Hareau (1977), Leite (1979), Valle 

(1983), Crepaldi (1993) além de outros autores com estudos sobre gestão da atividade 

rural   como Callado e Callado (2003), Araújo (2005), Oliveira (2006), Nantes (1997), 

Vieira (2007) salientam a importância e os desafios da gestão rural. 

Crepaldi (1993) afirma, então, que não existindo condições para apurar como 

os recursos foram alocados nas unidades produtivas, sugere-se adotar algum modelo 

de controle baseado nas movimentações financeiras. Todavia, este processo depende 

de um bom controle das compras, vendas de produtos e movimentação de caixa. 
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2.6 A DIMENSÃO SOCIOLÓGICA DA CONTABILIDADE  

 

As discussões sobre as dimensões sociológicas da Contabilidade, segundo 

Faria (2006), cuja abordagem resulta das novas tendências de investigação histórica 

chama atenção para as suas possibilidades interpretativas e explicativas nos aspectos 

social, cultural, político e ideológico. Para a autora, deve-se considerar para segundo 

plano as leituras de índole economicista e técnica, que constituíam, até então, o foco 

principal da abordagem “tradicional”, “antiga” ou “convencional”. Essa alternativa de 

investigação, que recorre a esquemas interpretativos, apoiada na teoria social crítica, 

denomina-se de “Nova História da Contabilidade”. De forma mais clara:  

 

‘Nova História da Contabilidade’ não é propriamente uma escola ou 
um corpo de doutrina homogéneo, mas sim um conjunto diversificado 
de abordagens e formas de perceber e praticar a disciplina - por vezes 
muito discordantes entre si - que, na opinião dos seus prosélitos, se 
distanciam das ideias tradicionais. Profundamente crítica em relação 
ao objecto e métodos da ‘História Tradicional’, a ‘Nova História’ 
suscitou uma inevitável apreensão, introduzindo um aceso debate no 

seio da comunidade de historiadores (FARIA, 2006, p.4). 
 

A investigação na área do desenvolvimento do pensamento, tal como no campo 

do pensamento econômico, procura identificar, articular e explicar o papel que os 

indivíduos, instituições e ideias desempenharam no desenvolvimento e na 

disseminação do conhecimento. O objetivo é melhorar o entendimento do processo 

de ensino, da investigação e da prática de uma disciplina em resposta a alterações no 

ambiente, (PREVIST, et al., 1990b, p. 140).  

Numa perspectiva contabilística, para Faria (2006), o potencial deste tipo de 

investigação consiste na identificação das interrelações possíveis entre indivíduos, 

tecnologia, conceitos, práticas legais e econômicas e na demonstração das mutações 

patrimoniais ao longo dos tempos pelo desenvolvimento e aplicação do conhecimento. 

Desse modo, os trabalhos realizados na área do desenvolvimento do pensamento 

podem ser dirigidos para períodos ou circunstâncias específicas e podem ter como 

objeto de estudo conceitos contabilísticos. Entretanto, faz-se necessário definir o seu 

âmbito ou o que os justifica, pois só assim será possível respaldar sua justificativa e 

evolução.   

Decerto, as novas abordagens do estudo e escrita da “História da 

Contabilidade”, por ora denominada de “Nova História da Contabilidade”, demonstram 
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a importância da interdisciplinaridade deste campo de conhecimento, exigindo um 

saber fazer diferenciando de um número substancial de “novos historiadores” de 

Contabilidade. Tais abordagens perpassam a tradição do pensamento crítico, mas 

intentam examinar, conforme apontam Tinker e Neimark (1988), as genealogias dos 

discursos contabilísticos para evidenciar a sua mutabilidade sob diferentes contextos, 

sejam sociais ou organizacionais, propondo cumprimento, enquanto ciência social 

aplicada, do seu papel como arma ideológica em luta da distribuição do rendimento e 

da riqueza.  

O viés sociológico desta pesquisa possibilita, pois, interpretar os fatos 

contábeis e suas mutações patrimoniais sob contextos distintos e respeitando as 

particularidades pertinentes a cada segmento, seja exercido por pessoa física ou 

pessoa jurídica. A interdisciplinaridade, também aqui valorizada, possibilita integrar e 

interagir com outras áreas do saber. É o caso da relação entre a Sociologia, que 

contribui para analisar e interpretar o comportamento humano dentro da sociedade e 

seus efeitos, investigando os conflitos sociais que se traduzem em grandes 

transformações para os empreendimentos e a sociedade; e a Contabilidade, que, por 

sua vez, contribui para registrar, controlar o acúmulo de bens e serviços, suas origens 

e interpretações sob os fenômenos que alteram as situações financeiras, patrimoniais 

e econômicas, assumindo funções de orientação, controle e registros de atos e fatos 

contábeis. As duas ciências possibilitam interpretar os fenômenos sociais e 

econômicos, tentando explicá-los. Elas surgiram da análise comportamental do ser 

humano e suas necessidades, que vão além da organização social e econômica.  

 

2. 7 COMPREENDENDO AS PRÁTICAS SOCIAIS: HABITUS, CAMPO RELACIONAL 

E CAPITAL  

 

Para atender à perspectiva do viés sociológico recorre-se aqui ao sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (1998) e suas categorias teóricas e metodológicas de habitus, 

campo e capital. Esses termos contribuem para as análises referentes à pratica social 

dos assentados da agricultura familiar, visto que buscou-se analisar como são 

percebidas e classificadas sua realidade social, as disputas pela terra, a concorrência 

pelo poder e liderança dos espaços e quais aspectos influenciaram e influenciam a 

produção e transformação de bens no contexto do Assentamento Bela Conquista, em 
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Itiúba (BA). A sociologia apresentada por Bourdieu atua de forma relacional, ou seja, 

une aspectos econômicos, culturais e simbólicas na vida social dos agentes.  

A teoria de prática social permite compreender de que forma os agentes são 

estruturados, ao mesmo tempo em que estruturam a vida social no seu campo de 

relações. Além disso, permite entender como acumulam poder e se posicionam em 

relação aos demais agentes, (BOURDIEU,2011). Desse modo, será possível 

compreender como os agentes interagem entre si e como suas práticas sociais 

influenciam sua percepção quanto à sua realidade social e de que forma suas 

trajetórias acumulam capital, seja ele econômico, cultural, simbólico ou social. 

Nessa compreensão é preciso então entender o conceito de agente utilizado 

por Bourdieu (2011), para o sociólogo agente é a noção mais apropriada para se referir 

a uma concepção ativa do ser social, ao contrário do sujeito, que é condicionado pelas 

estruturas, tornando-se quase imóvel e inerte à dinâmica da vida social.  

Ortiz (1983) afirma que o conceito de agente em Bourdieu se aproxima de uma 

sociologia dos atores sociais que trabalha com a ideia de que há um cenário, 

denominado de campo objetivado. Esse campo possibilita as relações de poder que 

são estabelecidas e reproduzidas pelos agentes no espaço social como um todo.  De 

modo que, para Bourdieu o objetivismo limita a capacidade do indivíduo de agir, assim 

ele apenas executa papéis, portanto, toda ação do agente constitui o que denominou 

de habitus. A construção do habitus resulta da trajetória social das lideranças da 

agricultura familiar. Conforme Vieira (2013, p. 25):   

 

Compreender o habitus dos agentes através de suas trajetórias é 
revelador dos conflitos e das oportunidades que se desenvolvem nos 
territórios. Pode-se também identificar como suas práticas sociais 
incidem diretamente na forma como eles e suas redes de atuação 
lidam com as políticas públicas, com os processos organizativos e com 
as relações internas e externas ao território. 

 

 Segundo o autor em destaque, é possível, a partir das trajetórias sociais, 

acumular, de forma desigual e em diferentes graus, algum tipo de capital, de forma 

que o agente o utiliza para buscar uma projeção de destaque no seu campo de 

relações. Através de estratégias de atuação, tanto em redes de articulação como 

dentro do próprio campo, esses agentes podem conquistar reconhecimento e 

legitimidade, o que Bourdieu denomina de poder simbólico, utilizado a seu favor dentro 

e fora do espaço social.  
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Thiry-Cherques (2006) afirma que o habitus é adquirido mediante a interação 

social e, ao mesmo tempo, é o classificador e o organizador dessa interação. É 

condicionante e é condicionador das nossas ações. Em outras palavras, o habitus 

constitui à nossa maneira de perceber, julgar e valorizar o mundo e conforma a nossa 

forma de agir, corporal e materialmente.  

Segundo Bourdieu (2009, p. 191), “o habitus é um sistema de disposições 

socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, 

constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das ideologias 

características de um grupo de agentes”. O habitus inclui tanto as representações 

sobre si e sobre a realidade, como também o sistema de práticas em que a pessoa se 

inclui, os valores e crenças que veicula, suas aspirações, identificações etc. 

Logo, o habitus pode ser individual ou coletivo, e compreender suas relações 

possibilita entender a ação dos agentes no processo decisório. Isso ocorre porque, 

para Bourdieu, as relações sociais de poder ou de classe vão além do campo 

econômico, o que justifica as desigualdades, pois possui relação com o acúmulo dos 

diversos tipos de capital dos indivíduos na sociedade. Assim, as estruturas devem ser 

analisadas a partir das práticas dos agentes, pois é com o habitus que o agente 

interfere em um campo, modificando-o, transformando as estruturas postas, 

encontradas por ele, o que implica dizer que, “ o habitus é ao mesmo tempo estrutura 

do resultado de forças externas (estruturas estruturadas) e de suas instituições 

(estruturas estruturantes) ” (BOURDIEU, 2011, p.193). 

Para compreender essa abordagem, é necessário assimilar a noção de 

campo na perspectiva de estruturas que exercem coação, ou seja, através de uma 

consciência social exterior e autônoma às vontades individuais, o campo é identificado 

como parte da estrutura condicionadora da socialização. É através do campo que se 

tem a sensação de estar em um ‘mundo pronto’, restando apenas a acomodação. Ele 

é entendido, então, como estrutura estruturada. 

A partir da compreensão das noções de campo e habitus, é possível constatar 

as relações constituídas pelos agentes no espaço social, pois interagem entre si 

interferindo e influenciado mutuamente. Dito de outro modo, o campo estrutura o 

habitus, e o habitus constitui o campo, modificando-o e dando-lhe conteúdo e 

dimensão.  

Para Bourdieu (2011a), todo campo possui suas regras próprias de 

funcionamento, obedecidas pelos os agentes que compartilham relações impostas de 
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forma coercitivas, embora possa vir a transparecer. Contudo, verifica-se que os 

agentes que detêm melhores posições no campo exercem quase sempre influência, 

predominando suas ideias sobre os demais agentes. Essas regras são resultadas das 

estruturas encontradas pelos agentes ao pertencerem a esse mesmo campo.  

Em vista disso, Bourdieu procura superar a dicotomia entre o subjetivismo e o 

objetivismo, entre o sistema de posições objetivas e disposições subjetivas de 

indivíduos e coletividades, onde o habitus, enquanto “campo”, se insere entre as 

relações estruturais que moldam as ações e as instituições, assim como as ações 

visíveis desses atores, que estruturam as relações (THIRY-CHERQUES, 2006).  

Abramovay (2003) afirma que os laços informais, por modalidades não 

mercantis de interação construídas ao longo do tempo e que moldam certa 

personalidade, constituem uma das fontes da própria identidade dos indivíduos e dos 

grupos sociais. Essa informação permite compreender a ideia de que o espaço resulta 

das experiências de seus agentes, valores e símbolos por eles compartilhados. Vieira 

(2013) reforça a ideia de que o espaço social é multidimensional e socialmente 

constituído pelos agentes nos campos das relações onde os diferentes tipos de capital 

estão em disputa e à disposição dos mesmos.  

Bourdieu (2015) atribui o conceito de “capital” a partir da noção econômica, em 

que o capital se acumula por operações de investimento, doação, financiamento, 

reproduzindo de acordo com a habilidade do seu detentor em investir e colher riqueza 

material representada pelo dinheiro, ações, trabalho, entre outros. Esse conceito é 

ainda compartilhado pela ideia de Capital na noção contabilística, representada pelo 

conjunto de bens e valores, suscetível de produzir lucros ou vantagens.  

Bourdieu (2015) considera, pois, que os agentes podem acessar outras formas 

de capital, não apenas numa perspectiva economicista, embora reconheça recursos 

úteis na determinação e na reprodução das posições sociais. Ele destaca alguns tipos 

de capital descritos na sequência. 

O primeiro tipo citado pelo sociólogo é o capital cultural, que compreende o 

conhecimento, as habilidades, as informações correspondentes ao conjunto de 

qualificações intelectuais produzidas e transmitidas pela família e pelas instituições 

escolares.  

Em seguida, há o capital social correspondente ao conjunto de acessos sociais 

que compreende o relacionamento e a rede de contatos. Há também o capital 

simbólico, correspondente ao conjunto de rituais de reconhecimento social e que 
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compreende o prestígio e a honra. Considerado como uma síntese dos demais 

(cultural, econômico e social), pois “as formas de capital são conversíveis umas nas 

outras, ou seja, o capital econômico pode ser convertido em capital simbólico e vice-

versa”, (BOURDIEU, 1998, p. 114).  

Nesse processo, admite-se que entre os agentes há disputas por legitimidade 

e reconhecimento social. A legitimidade do agente no campo se reverte para ele em 

poder simbólico, que nas relações sociais possui um enorme valor. Tal afirmativa é 

respaldada pela seguinte afirmativa de Bourdieu (2011a, p. 145): “[...] na luta pela 

imposição da visão legítima do mundo social [...], os agentes detêm um poder à 

proporção de seu capital, quer dizer, à proporção ao reconhecimento que recebem de 

um grupo”. 

Isso posto, é notório como as trajetórias sociais dos agentes estruturam o seu 

habitus, seja individual ou coletivo, pois elas fomentam o tipo de capital e a forma 

como acumulam em cada agente e de que forma são utilizados para as disputas de 

um campo. Vale salientar que as trajetórias são distintas de cada agente e por isso se 

identifica o acesso desigual de recursos, sejam econômicos, políticos, sociais e 

simbólicos, no interior desses espaços sociais.   

Compreende-se, então, que o poder simbólico conquistado pelos agentes tem 

grande impacto sob a disposição do habitus, pois o acúmulo do capital simbólico 

possibilita e dá destaque ao agente perante outros membros do grupo nos espaços 

sociais. Esse poder, inclusive de nomeação, de liderar, se destaca e está 

constantemente em disputa e pode ser percebido em diferentes áreas da sociedade: 

religião, economia, cultura, política, etc. 

 

2.8 OS ESPAÇOS E AS PRÁTICAS SOCIAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A década de 1980 teve como destaque para o desenvolvimento rural os 

debates com a participação ativa das forças sociais existentes na sociedade e de 

novas forças no processo de redemocratização rural. O intuito foi incorporar na 

legislação vigente normas que traduzissem o reconhecimento de outras formas 

sociais não dominantes, de agricultura, que inspiraram inclusive novas políticas de 

apoio a elas destinadas.  

Assim, a agricultura familiar foi reconhecida como categoria capaz de abranger 

todas as demais formas de agricultura baseadas na associação entre trabalho, família 
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e produção, bem como aquelas fundamentadas nos laços comunitários de natureza 

étnica. Esta consagração, no entanto, não anulou os conflitos persistentes entre 

modelos distintos de desenvolvimento rural e entre concepções igualmente distintas 

de seus atores sociais. Para Neves (2002), a agricultura familiar tem a sua trajetória 

histórica de disputas, conflitos e apoio de instituições que contribuíram para sua 

legitimidade. Segundo a autora, a década de 1990 destaca-se pelos movimentos 

sociais e participação das Organizações Não Governamentais (ONG) e o Estado, em 

torno da terminologia agricultura familiar, como representante do segmento dos 

pequenos produtores rurais no país (NEVES, 2002).  

Para entender melhor esse contexto é preciso compreender a trajetória e como 

os agentes da agricultora familiar se estruturam no espaço social e como constroem 

suas estratégias de reprodução social, tendo um histórico de desafios e resistências. 

Isso torna a teoria da prática de Bourdieu plausível e justificável. Em favor do sociólogo 

francês, nessa perspectiva, a análise do habitus pode mostrar-se uma ferramenta 

operacional eficiente para a compreensão das práticas sociais desses agentes em 

seu campo de relações: como agem, como se percebem e como se utilizam de um 

termo classificador, agricultura familiar, para demandarem recursos e posições em 

seu espaço social. 

A agricultura familiar brasileira e seu papel no processo de desenvolvimento 

rural têm se constituído foco de estudos e debates em distintos âmbitos, com ampla 

participação de diversos setores sociais. Considera-se então que sua importância vai 

além da capacidade de produzir alimentos. Segundo Grisa (2012), contribui também 

para a conservação de paisagens, da diversidade biológica dos biomas brasileiros, de 

serviços ecossistêmicos, de culturas, de história e de geração de postos de trabalho.  

A complexidade da agricultura familiar justifica-se porque envolve interações 

sob vários aspectos, tais como: processos biológicos, políticos, geográficos, 

econômicos, produtivos, tecnológicos e sociais, que resultam numa totalidade 

organizada, que somente pode ser compreendida pela superação da visão 

fragmentada, própria da abordagem disciplinar.  

Para Thiessen (2010), entender esse tipo de agricultura requer a integração de 

múltiplas disciplinas, a partir de uma visão de mundo compartilhada, interdisciplinar à 

construção social do conhecimento, de modo que todos serão mais efetivos se 

gerados e disponibilizados na perspectiva da transformação do espaço rural 

construído coletivamente.  
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O associativismo faz parte do processo de formação da classe trabalhadora 

desde o início da Revolução Industrial, quando o cooperativismo e sindicalismo 

surgiram como resistência e se tornaram espaços de conquistas dos trabalhadores. 

Essas formas de organizações possibilitam aos trabalhadores integrar pessoas e 

contribuem para melhorar suas condições de vida, afirmar seus direitos, propor 

soluções para problemas específicos; ou seja, se fortalecem e constituem-se como 

sujeitos ativos, atores de transformações políticas, econômicas, culturais e sociais. 

Logo, as entidades sem fins lucrativos são comumente denominadas de 

“organizações não governamentais”. Entre elas, cita-se os sindicatos, os partidos 

políticos, os movimentos sociais, as cooperativas e as associações de diversos 

segmentos e finalidades que foram constituídas ao longo da história com o objetivo 

de encontrar alternativas para a superação dos múltiplos problemas de sobrevivência, 

tais como moradia, educação, saúde e segurança.  

Para atingir seu propósito, o associativismo busca na cooperação, através de 

um sistema integrado de pessoas, estimular estratégias de trabalho, a partir do qual 

são compartilhadas ações individuais e coletivas para atender aos objetivos fins. 

Entretanto, o associativismo não pode ser visto como grande responsável por eliminar 

todos os problemas e dificuldades, mas deve ser compreendido como um mecanismo 

de ação coletiva que possibilita resultados desde que as relações individuais sejam 

bem estabelecidas. Por isso, sua adesão deve ser voluntária e livre, com um propósito 

de solidariedade, adquirindo direitos e contraindo obrigações com responsabilidade 

para gestão democrática.  

  Na agricultura familiar é comum a cooperação entre vizinhos nas derrubadas, 

no preparo do solo, na colheita, nas construções e reformas da propriedade, surgindo 

novas relações e, com isso, a busca por outras formas de organização. O 

associativismo passou então a desempenhar um papel fomentador do 

desenvolvimento econômico pela mediação e articulação que exerce entre os 

diferentes agentes econômicos na obtenção de ganhos, de modo que se apoia 

mutuamente no fortalecimento do grupo e transforma o espaço em discussão de 

políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, mesmo que em algum momento 

sejam identificadas situações de conflitos e embates nas tomadas de decisões 

coletivas. 

Nesse contexto, a busca pela organização está aliada à possibilidade que os 

associados tenham de participar ativamente do poder político, econômico e de tomar 
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decisão nas unidades produtivas, visto que as políticas públicas para o setor, através 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS, 

priorizam o acesso dos agricultores familiares organizados em associações e 

cooperativas.  Posto isso, os agricultores organizados formalmente têm mais força e 

representatividade junto ao poder público e entidades privadas, contribuindo para a 

conquista de melhores condições de investimentos para sua autonomia e auto 

sustentabilidade.  
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3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

  

Define-se como objetivo geral desta pesquisa: analisar a existência de 

instrumentos contábeis de gestão nas unidades produtivas de agricultores familiares 

assentados na obtenção de resultados econômicos e financeiros. Em complemento, 

os objetivos específicos são: 

 Identificar os agricultores rurais que fazem uso de práticas contábeis para 

controlar os gastos de produção das unidades produtivas e apuração de 

resultados. 

 Analisar se as questões de gêneros, escolaridade e faixa etária influenciam no 

uso das técnicas contábeis e na tomada de decisões.  

 Descrever de que forma a trajetória social desses sujeitos possibilitou a 

experiência para decisões na produção e apuração de resultados para a auto 

sustentabilidade. 

 Contribuir na integração de instrumentos contábeis na gestão das unidades 

produtivas pelos agricultores familiares. 

Em busca de respostas plausíveis para as questões levantadas, a presente 

pesquisa se propôs a um trabalho interdisciplinar, a fim de que os elementos 

conceituais da Ciência Contábil e da Ciência Social sirvam de base para fundamentar 

a temática. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A proposta de investigação é de caráter quali-quantitativo, na modalidade 

de estudo de campo. A estratégia de análise qualitativa da pesquisa adotada foi 

fundamentada na teoria de prática social de Pierre Bourdieu, a partir da investigação 

da experiência humana, buscando identificar de que forma eles percebem e 

classificam a realidade desse segmento social, produzindo reflexão capaz de captar 

os significados e sentidos acerca de suas trajetórias sociais. 

 Para a obtenção dos dados foi realizada pesquisa de campo nos meses de 

dezembro/18 e janeiro/19, com o auxílio de entrevistas e questionário 

semiestruturados. Com relação à entrevista, Ludke e André (2007) a consideram um 

instrumento eficiente na coleta de dados nas pesquisas de campo, uma vez que 

permite a captação da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos. O tipo de entrevista adotado para esta 

investigação foi a narrativa, por permitir compreender com maior riqueza de detalhes 

o objeto de estudo, isto é, o que os agricultores pensam sobre seus saberes, como 

foram construídos e como desenvolvem as suas referências de saber-fazer. Os 

respondentes da entrevista e do questionário foram os chefes de famílias, de modo 

que não houve participação de menor de idade e os nomes utilizados são fictícios para 

preservar sua identidade 

Em seguida foi realizada a análise documental dos registros financeiros e para 

obter informações sobre sua trajetória, fez-se uso da observação participante, e os 

dados obtidos da participação em momentos do cotidiano dos agricultores foram 

registrados em diário de campo. Segundo Hess (2006), os diários são instrumentos 

que complementam a qualidade da coleta de dados para a pesquisa, contextualizando 

determinadas situações e permitindo a exploração de escritos posteriores mais 

elaborados.   

O cenário geral do estudo foi, portanto, o campo de relações do Assentamento 

Bela Conquista, no município de Itiúba (BA) que possui 62 famílias da agricultura 

familiar, a amostragem caracteriza-se não probabilística dessa forma, pois a amostra 

se deu a partir dos que concordaram com sua participação, sendo assim composta 

por 21 famílias respondentes. Definida a amostra, procedeu o mapeamento das 

famílias assentadas em dois grupos: 14 famílias do G1-  as constituídas pelas famílias 

posseiras, ou seja, as que possuem a posse da terra e 7 famílias do G2- os não 
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posseiros, representando as famílias de filhos de ´posseiros com unidades produtivas 

ativas.  Dentro do G1, tivemos ainda 4 representantes do Subgrupo 1A - constituído 

pelas famílias que em algum momento tiveram participação da gestão da associação. 

A amostra buscou identificar das famílias de cada grupo maior volume de dados 

qualitativos que corroborassem e explicassem os resultados obtidos, objetivando à 

identificação de utilização ou não de instrumentos contábeis.  

A análise dos dados se deu na perspectiva quali-quantitativa. O enfoque 

qualitativo interpretativo, segundo Minayo (2010), procura compreender o fenômeno 

através dos significados que as pessoas atribuem a ele, tendo como foco a 

complexidade do processo humano de dar sentido às coisas, na medida em que as 

situações acontecem. Esse método de investigação possibilitou a descrição e 

interpretação do fenômeno pesquisado. 

 O estudo recorreu ainda aos métodos estatísticos para quantificação, 

tabulação, análise e interpretação dos dados levantados, o que confere o caráter 

quantitativo à pesquisa. Segundo Rodrigues (2006, p. 89), a pesquisa quantitativa está 

voltada à análise e interpretação dos resultados, utilizando-se, para isso, medidas e 

técnicas estatísticas, como porcentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análises de regressão, etc. Foi usado nessa etapa 

programas de computador, planilhas de excel, capazes de quantificar e representar 

graficamente os dados. 

A aplicação de questionário também foi de suma importância, pois serviu para 

caracterizar as trajetórias sociais, identificar o habitus e a forma como os assentados 

usam as diferentes formas de capital no seu campo de relações, conhecer sua 

trajetória social e identificar quais eventos influenciam suas ações. Posteriormente, 

buscou-se a familiaridade com as informações contábeis, de modo que pudessem 

inserir melhorias no planejamento e controle de gastos na gestão das unidades 

produtivas.  

A partir da identificação da utilização ou não dos instrumentos contábeis, das 

dificuldades por eles relacionadas e pontuadas pelos assentados propõe-se como 

atividades atreladas ao produto final, oficinas, palestras e discussões para atenuar 

essa fragilidade e desconstruir a ideia de que as informações contábeis são difíceis e 

complexas de serem implementadas no seu cotidiano. 
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5 RESULTADOS     

 

Inicialmente, analisou-se a trajetória dos agentes da agricultura familiar que 

formam o Assentamento Bela Conquista. Posteriormente, caracterizou-se o perfil 

contábil administrativo da Associação, cotejando suas peculiaridades com as 

informações obtidas na pesquisa qualitativa. Em respeito aos respondentes e em 

atendimento à lei de sigilo, optou-se por utilizar pseudônimos para evitar identificação 

dos participantes. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO BELA CONQUISTA 

 

A cidade de Itiúba é um município do centro-norte da Bahia (BA), na região 

Sisaleira (Território do Sisal), localizada cerca de 380 km de Salvador, com uma 

extensão territorial de 1.570 km2, na área correspondente aos antigos domínios das 

Sesmarias da Casa da Torre. Segundo INSA (2012) e o censo do IBGE (2013), a 

cidade conta com uma população de 36.113 habitantes e tem sua economia baseada 

na agricultura, pecuária e cultivo de hortifrutigranjeiro.  

 

Figura 1 - Mapa da Bahia e da Cidade de Itiúba 

 

 Fonte: Google Maps (2019) 
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O local, conhecido como a Fazenda Experimental do Estado, prestes a ser 

leiloado, em 1989 foi ocupado por trinta e cinco famílias de agricultores sem-terra. Há 

mais de dez anos não atendia ao objetivo da experimentação agropecuária, realizada 

pelo governo estadual através da Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia 

(EPABA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (EMATERBA). 

Sem o sucesso esperado, a área estava se transformando em pasto para o gado de 

alguns fazendeiros. Mesmo assim, as famílias sofreram ação de despejo nas 

primeiras 48 horas. Sob ação da polícia, homens, mulheres e crianças tiveram que 

abandonar seus pertences e deixar o local.  Porém, as famílias tiveram apoio do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Comissão Pastoral da Terra. Em grupos, 

dirigiram-se à capital, onde ocuparam o órgão responsável pela regulamentação 

fundiária, conseguindo, assim, a autorização de permanecerem na terra outorgada 

pelo então governador da Bahia, Nilo Moraes Coelho (CPT, 2013). 

No início, a assistência técnica trabalhava a produção tendo em vista a 

alimentação e a organização interna das famílias, através da Associação de 

Assistência Técnica e Assessoria aos Trabalhadores Rurais e aos Movimentos 

Populares (CACTUS) da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e do 

Programa de Assistência Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES). Na 

área, foi instituído o sistema de produção-ocupação, com cerca de 13 hectares (ha) 

para cada assentado e o coletivo de uma área de 112 ha. Foram desenvolvidas, de 

forma coletiva, a horticultura e a fruticultura. Uma outra área, de cerca de 18 hectares, 

foi destinada à criação dos bovinos e ovinos de forma semiextensiva. O local possui 

uma vista privilegiada, pois está cercado de serras. Seu abastecimento de água se dá 

através de um açude com 18 milhões de metros cúbicos, uma represa e dois poços 

artesianos, um com vazão de 1000 mil litros (l) e outro de 2000 mil litros de água, 

embora praticamente apenas o de 1000 l seja utilizado, devido ao alto nível de 

salinização (CPT, 2013).   

Diante das inúmeras dificuldades de subsistências, sob orientação do sindicato 

e da pastoral, foi constituída a Associação dos Assentamentos da fazenda Bela 

Conquista, fundada em 02 de fevereiro de 1994, com as 35 famílias assentadas 

distribuídas numa área de aproximadamente 720 ha. As famílias, desde o início, 

tiveram preocupação em cuidar do solo, visto como sagrado e de onde se pode tirar 

tudo, desde que respeitando seus limites, o que motivou as famílias a se dedicarem à 
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produção agroecológica. Hoje, em todas as casas existem cisternas de placas de 

captação de água de chuva do telhado para o consumo humano, além das7 cisternas 

de produção visando os lotes com dificuldade de acesso à água. Uma cisterna é 

destinada para o uso coletivo, tendo sido construída pelo projeto Articulação do 

semiárido (ASA), e três barreiros, conforme cita a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 

2013), é usado na sistematização de experiências populares. 

Inicialmente, as atividades produtivas da Associação foram desenvolvidas por 

meio da horticultura e da fruticultura. Depois se dedicaram à criação de bovinos e 

ovinos. A produção, até hoje, é comercializada pelos próprios agricultores na feira livre 

do município, mas, a partir da constituição da Associação, por um período passou a 

atender também aos programas governamentais, como o Plano Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).  

Cada família tira em média um salário mínimo/mês com a produção nas hortas, 

com os criatórios de gado, caprinos e galinhas e com as safras anuais da roça de 

sequeiro (milho, feijão). Algumas famílias complementam essa renda com o Bolsa 

Família e com a aposentadoria. Entretanto, hoje, a ausência de chuva e a escassez 

de água diminuíram a renda de algumas famílias que não conseguem atingir um 

salário mínimo, para aqueles que tiram seu sustento apenas da atividade agrícola.  

Nesse cenário, o Assentamento Bela Conquista tem como uma das principais 

características a força coletiva e compreendê-la contribuiu para a organização da 

Central das Associações Comunitárias de Ocupantes e Assentados do Semiárido 

Baiano (COASB), criada em 1998 com o objetivo de dar assistência institucional aos 

acampamentos e assentamentos da região. Posteriormente, teve origem o Movimento 

dos Trabalhadores(as), acampados(as) e Assentados(as) (CETA), o que incentivou 

alguns assentados a contribuírem fazendo parte da diretoria da COASB na época da 

fundação. Hoje ela está filiada à Associação CPT (2013). 

Atualmente, o Assentamento é composto por 62 famílias, 34 de posseiros e 28 

de filhos de posseiros, que vivem basicamente da agricultura familiar. Essa realidade 

justifica ainda mais a necessidade de entender o contexto das relações sociais 

vivenciadas dentro da agricultura familiar dos assentados, estereotipada como frágil e 

incapaz.  
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5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ECONÔMICA DA ASSOCIAÇÃO  DOS 

ASSENTAMENTOS DA FAZENDA BELA CONQUISTA     

 

A necessidade de captar recursos para o sustento das famílias motivou a 

organização associativa a possibilitar o aumento das alianças políticas para execução 

de projetos. Outro motivo foi a tentativa de eliminar o atravessador que comprava os 

produtos por preços baixos e comercializava pelo valor de mercado. A associação 

ofereceu, então, vantagens para os assentados, de modo que os agricultores 

familiares puderam se fortalecer e participar de redes de cooperação, melhorando o 

campo de suas relações, visto que sempre priorizaram as ações coletivas.  

A associação em comento obedece à estrutura organizacional exigida na 

Constituição estabelecida com a diretoria executiva, Conselho fiscal, tesoureiro, 

secretário e suplente. O presidente é eleito para mandato de 2 anos, podendo 

concorrer à reeleição por mais 2 anos. Como fonte de recursos financeiros a 

associação obtém de cada associado uma contribuição no valor de R$ 5,00 por mês, 

referente à mensalidade. Além disso, recebe de cada associado parte da sua 

produção de hortaliças para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), responsável por repassar uma porcentagem para a prefeitura. Mas os 

recursos financeiros obtidos são repassados aos agentes proporcionalmente ao 

fornecimento.  

Fonte de recursos exclusiva da Associação é a criação de bois e ovelhas. A 

venda de animais está condicionada a atender às demandas de caixa, destinadas 

para suprir necessidades financeiras eventuais ou urgentes da associação. Tem a 

finalidade de atender a escassez de recursos monetários para investimentos em 

imobilizado, manutenção, ou para ajudar algum assentado com dificuldade financeira.  

Outra fonte de recurso é o Mercadinho Coletivo, financiado por projeto do 

governo voltado para as associações há aproximadamente 12 anos. O referido projeto 

é destinado à aquisição de mercadorias para abastecer as famílias assentadas e para 

produzir capital de giro.  

Compreendendo a necessidade de diversificar sua produção, a associação 

destinou recursos para a implantação de duas pequenas agroindústrias: a fábrica de 

polpa de frutas e a fábrica de iogurte, cujas produções foram destinadas, 

principalmente, para atender o PNAE; e a cooperativa da cidade de Monte Santo, 
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respectivamente. Para melhor compreensão da linha do tempo do Assentamento, 

desde sua constituição, segue quadro abaixo:  

 
Quadro 1 - Linha do tempo do Assentamento Bela Conquista 

Ano Descrição 

1989 Entrada na área e início da produção de hortaliças. 

1990 Projeto criatório de caprinos e ovinos – aquisição de 105 matrizes (Cáritas 
Brasileira – Fundo Rotativo). 

1992 Doação de 20 matrizes e um reprodutor bovino (Governo do Estado). 

1994 02 de fevereiro - Fundação da Associação dos Assentados da Fazenda 
Bela Conquista. 

1994-1996 Perfuração de poço artesiano (CERB). 

1996 e 1997 Implantação de um projeto coletivo para o cultivo de limão, abacaxi, 
maracujá, laranja, amendoim, manga, mamão, acerola e aipim (EMBRAPA 
em convênio com a prefeitura de Itiúba). Conquista de um trator sorteado 
pela Secretaria de Agricultura Nacional. 

2001 PRONAF individual e coletivo R$ 39.930,00 (compra de matrizes e 
reprodutor bovino; plantio de palmas; reconstituição de pastagem; 
formação de capineira; plantio de sorgo; reforma e construção de cercas; 
galpão, construção de silo; ampliação de tanque; aquisição de canos. 

2001 Plantio de 2,61 hectares de palmas. 
2002 Organização do mercadinho da comunidade e construção de uma padaria 

local (SEDES). 
2002-2011  Projeto SEDES (Aquisição de cerca elétrica, recuperação de rede 

hidráulica e barragem, construção de uma casa de Polpas, criatório de 
peixe, equipamentos para beneficiamento do leite). 

2004 Instalação de energia, instalação hidráulica para irrigação, quebra da 
barragem. 

2006-2007 Recuperação da Barragem (assentados) 
2008  Projeto com os jovens (produção de hortaliças – apoio da Secretaria da 

Agricultura do município de Itiúba/BA. 
2009 Reforma de 27 casas (INCRA). 

2010-2012 Início de grande estiagem Construção de 42 cisternas (ASA) em 2012 
Construção de 9 cisternas (Prefeitura de Itiúba). 

2011-2012 
2013 

Parceria com a CONAB para comercialização dos produtos via PENAE. De 
2012-2013 o valor da entrega chegou a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
equivalente à licitação de seis meses. O lucro atingiu 30%, dividido entre 
as treze famílias envolvidas no projeto. 

2015 Restruturação da  agroindústria – Beneficiamento de polpa de frutas. 
2017 Instalação da Mini agroindústria – Iogurte. 

Fonte: CPT (2013). 

 

Conforme essa linha do tempo, é possível identificar as principais ações 

executadas pela associação para melhorar tanto a estrutura física quanto a estrutura 

econômica. As redes de cooperação e a execução dos projetos exigiu melhorar a 

organização interna, assim o registro de controle de estoque e fluxo financeiro de cada 

unidade é feito pelo tesoureiro, juntamente com a pessoa responsável pelo 
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mercadinho, que recebe ajuda de custo para mantê-lo em funcionamento. 

Mensalmente é feito um relatório confrontando entradas e saídas, bem como os 

ganhos ou perdas (lucros ou prejuízos). Este material é apresentado a cada dois 

meses, em reunião para prestação de contas. 

 Nessas reuniões, é informada não só a situação financeira do mercadinho, 

mas também das fábricas de polpa de frutas e de iogurte. No final de cada ano o 

tesoureiro, juntamente com o presidente, elabora um relatório geral no qual são 

demonstrados os gastos.  

Ocorrendo superávits na associação, uma pequena parte é reservada para 

capital de giro e para manutenção, enquanto o saldo remanescente é distribuído entre 

os associados de forma igualitária, após remunerar os que trabalham nas fábricas e 

mercadinho. Uma outra parte fica destinada à reserva de contingências para a 

manutenção da associação. Essas informações são registradas em Ata, nas reuniões. 

 

5.3 O ASSENTAMENTO BELA CONQUISTA COMO ESPAÇO SOCIAL   

 

Ao identificar os 62 agentes da agricultura familiar que foram convidados a 

participar da pesquisa, constatou-se dois grupos: 34 famílias de posseiros, 

representadas pelas famílias com direito à posse da terra, e 28 famílias de não 

posseiros, representadas pelos filhos que constituíram famílias. Estes últimos fixaram 

moradias no lote dos pais, exploram a terra, mas não têm o direito de posse, conforme 

representação abaixo: 

 

           Gráfico 1 - Famílias do Assentamento Bela Conquista 

 
                     Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Das famílias assentadas 21 participaram da pesquisa, sendo 14 famílias de 

posseiros e 7 famílias de não posseiros. Assim, a amostra ficou distribuída conforme 

a figura abaixo, que traz os percentuais de participação:  

 

Gráfico 2 - Famílias do Assentamento Bela Conquista Participantes da 
pesquisa 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

 
Os respondentes posseiros foram mais acessíveis que as famílias não 

posseiras, e quanto ao gênero dos participantes houve uma diferença expressiva 
entre os percentuais: 
 
 
 

 

 
                  Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
 

As mulheres foram mais receptivas para participar das narrativas, quanto aos 

homens alguns se esquivaram de participar alegando estarem muito ocupados, outros 

67%

33%

Familias Posseiras

Familias não posserias

62%

38%

Feminno Masculino

Gráfico 3 - Famílias Participantes da pesquisa distribuídas por gênero 
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demonstraram timidez. Outro aspecto importante foi identificar a idade dos 

participantes para analisar se há influência sobre os dados obtidos, a distribuição dos 

respondentes por faixa etária está representada no gráfico abaixo: 

   
 

Gráfico 4 - Distribuição das famílias assentadas respondentes por faixa 
etária  

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

 
O grupo de maior participação está entre 55 a 64 anos e representa a família 

de posseiros, em virtude de terem sido os fundadores. Ao ocuparem a fazenda a 

maioria já se encontrava na fase adulta.  

Em relação à escolaridade os participantes apresentam a seguinte distribuição 

conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 - Distribuição das famílias assentadas respondentes por nível de 
escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Como se vê no gráfico 5, o nível de escolaridade entre os posseiros é baixo, 

pois 52,38% representam os sem nenhuma escolaridade mais aqueles com ensino 

fundamental incompleto. Dos respondentes, apenas uma filha de posseiro está 

cursando ensino superior em “Tecnologia em   Agroecologia”, na Universidade Federal 

do Recôncavo Baiano (UFRB).   

Os assentados antes da ocupação, trabalhavam em fazendas, normalmente 

ganhando por diária, sem vínculo nem garantia de serviço para sua subsistência. 

Quanto às mulheres, a maioria trabalhava na confecção e venda de vassoura na feira 

livre. Hoje vivem basicamente da atividade agrícola e pecuária.   

No gráfico a seguir é possível identificar como é distribuída a fonte de renda 

dessas famílias no intuito de verificar quem exerce apenas atividade agrícola e quais 

possuem outra fonte de renda, conforme demonstrado a seguir: 

 

Gráfico 6 - Distribuição das famílias assentadas conforme sua fonte de renda  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Nesse quesito, há predominância do sustento das famílias oriundas apenas da 

atividade agrícola, seguido das famílias que além de exercerem atividade agrícola   

obtém benefícios da aposentaria. Essa informação é justificada em virtude do número 

de assentados com idade acima de cinquenta e cinco anos conforme gráfico 4.   

Apenas um entrevistado além de exercer a atividade agrícola, trabalha em outro turno 

para poder obter recursos para subsistência de sua família. 

Nas atividades desenvolvidas, especialmente a agricultura, predomina o 

trabalho das mulheres nas hortas e elas falam com bastante propriedade sobre as 
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atividades executadas e afirmam que os homens apenas aram a terra e molham. As 

demais atividades são desenvolvidas por elas e sentem muito orgulho por isso. As 

decisões são tomadas em conjunto, conforme os respondentes afirmaram, e nas 

narrativas fica evidente pelo fato de as mulheres terem sido parceiras desde a 

ocupação, pois, no início, os homens dormiam embaixo das lonas e por isso as 

mulheres ficavam na cidade, com medo de sofrerem agressões.  

Essa identificação fez-se importante para compreender o conteúdo dos 

discursos dos agentes que revelam aspectos condicionadores no campo a partir de 

suas relações e da atuação do habitus de forma diferenciada dentro do Assentamento. 

Uma vez identificados os agentes, os recursos existentes, os interesses específicos e 

a posição de cada um no campo da agricultura familiar, pôde-se observar quais as 

possibilidades de articulação que puderam criar e as possíveis articulações entre eles 

e outros agentes.  

Assim, a análise dos discursos dos agentes entrevistados aponta traços de uma 

trajetória comum nos dois tipos de famílias, trajetória essa representada por lutas e 

conquistas, revelando um habitus coletivo compartilhado. Contudo, a análise dos 

discursos atenta para as disputas que há entre os agentes posseiros e os não 

posseiros, sendo possível identificar que ao longo de suas trajetórias de apropriação 

diferentes aspectos influenciaram na sua prática social.  

Os posseiros possuem uma posição de maior destaque e têm direito ao uso da 

terra, tanto para agricultura quanto para pecuária. Já os não posseiros se dedicam 

apenas à agricultura, algo que é justificado pela limitação geográfica e pela quantidade 

de hectares. De modo mais explicado, os agricultores familiares – posseiros se 

relacionam em um campo de maior poder e articulação e possuem melhores posições 

e acúmulo de capital no espaço social. Conforme os respondentes, ainda há uma 

posição clara dentro do espaço social percebido ao distinguirem o que eles 

denominam de “o individual” e o “o coletivo”. 

Na prática, a teoria da prática de Bourdieu (1998) possibilita compreender as 

conquistas de posições no campo, de modo que os posseiros se reconhecem com 

uma trajetória de disputas, dificuldades e superação de conflitos individuais e 

coletivos, por isso creem ser merecedores da conquista de benefícios e prioridade no 

espaço. São as famílias que se organizaram e constituíram a associação para 

formalizar personalidade jurídica e assim está apta a captar recursos, participar da 

discussão e acesso a políticas públicas voltadas à agricultura familiar, buscando 



50 
 

preservar os interesses coletivos. Quanto aos “não posseiros”, nenhum dos 

respondentes é associado, portanto não participam das ações da Associação, embora 

reconheçam que ela não interfere na sua produção. Fica evidente o conflito quando 

deixam claro que a associação não trabalha pelo individual, mas apenas pelo coletivo, 

ou seja, pelos posseiros, ao afirmarem que “os filhos de posseiros não têm direito a 

nada”.   

Para alguns agentes, essa disputa de poder fragilizou o coletivo e, hoje, das 34 

famílias de posseiros, apenas 20 continuam associadas, ou, conforme eles dizem, 

“continuam no coletivo”.  Ao recordar a sua história, muitos destacam a saudade e o 

aprendizado trazido pelo coletivo, que é uma marca característica do assentamento.  

 

5.4 TIPIFICAÇÃO DOS GRUPOS NO ASSENTAMENTO BELA CONQUISTA 

 

            Ao recordarem da sua trajetória, em seus depoimentos, os entrevistados 

mencionaram o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), da Paróquia de 

Itiúba e da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Bonfim, não só na luta pelo 

reconhecimento social, mas também para que pudessem se organizar e formar redes 

de relacionamentos. Isso revela que tanto a Igreja quanto o sindicato tiveram um papel 

importante para o assentamento e para associação, de tal forma que, às vezes, os 

espaços sociais se confundem. Para melhor apresentação dos resultados, optou-se 

por tipificá-los nesses dois grupos. 

 

5.4.1 Grupo 1 – Assentados Posseiros 

 

Os agentes que fazem parte desse grupo normalmente são os homens das 

famílias fundadoras.  Seus ganhos são principalmente do cultivo das hortaliças, 

algumas frutas, e grãos como feijão e milho. Tais famílias têm direito à criação de 

animais em seus lotes, embora o espaço físico pertença à associação. Cada família 

assentada possui seu lote para cultivar seus produtos e criar seu gado, possui também 

autonomia, assumindo a responsabilidade por prováveis perdas e ganhos da sua 

produção. Nesse quesito, a associação não se envolve diretamente, uma vez que 

cada família é livre para tomar suas decisões.  

A produção de hortaliças é comercializada na feira livre, no centro da cidade, 

onde cada uma das famílias tem uma barraca própria para expor seus produtos. Uma 



51 
 

parte pequena é utilizada para consumo próprio e a outra parte é comercializada 

através da associação. Esses produtos são destinados ao PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar), através de parcerias formalizadas para abastecimento da 

alimentação escolar.  

Apesar de já terem sido um grupo forte no fortalecimento do coletivo, hoje, das 

trinta e cinco famílias fundadoras apenas vinte são associadas. A partir dos discursos 

dos entrevistados, observa-se que enfrentam algumas dificuldades, entre elas o 

individualismo que existe ainda por parte de algumas pessoas que não compreendem 

o espírito de coletividade. Nem sempre essas pessoas aceitam trabalhar em prol do 

coletivo, em virtude disso alguns se afastaram da associação. Alguns não querem 

assumir a presidência ou outro cargo, por terem que viajar representando a 

associação e, com isso, ter que deixar alguém cuidando de suas atividades 

individuais, tendo que conciliar atividades individuais e coletivas. 

Uma dificuldade bastante impactante relatada diz respeito a questões 

climáticas, que tem forte influência na ausência de água e no sol forte, que impede o 

plantio de alguns produtos que não são resistentes ao calor, como o tomate, que 

deixou de ser produzido. Muitas das famílias são obrigadas a adquirir produtos de 

outros assentamentos para garantir sua barraca na feira livre, praticamente não tendo 

nenhum ganho. Entretanto, a mais mencionada nos seus discursos é relacionada ao 

governo, pela ausência de políticas públicas e a burocracia para conseguir crédito 

e/ou investimentos para atender o desenvolvimento das famílias assentadas. 

Nesse grupo, destacam-se narrativas como a da Sra. Alyne, de 68 anos, irmã 

do Sr. Agenor, de 69 anos. Hoje, ela é aposentada e ainda feirante. Ao relatar: “[...] 

tenho orgulho demais” (informação verbal, 2019)1, essa senhora descreve os 

momentos de luta com certa dose de humor. Ao recordar quando foram despejados, 

disse: “ [...]minha fia, nós saiu daqui arrastado” (informação verbal, 2019)2. Grávida, 

saiu arrastando os dois filhos pequenos, com os policiais gritando para saírem rápido. 

Eles se organizaram no sindicato para irem pra Salvador, quando ela entrou em 

trabalho de parto. Quando comemoram o aniversário do assentamento, também se 

comemora o aniversário da filha. Para ela a associação ajudou e ajuda muito, inclusive 

em seu processo de aposentadoria, pois deu credibilidade aos que trabalham no rural. 

                                                             
1 Fala de um assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
2 Idem. 



52 
 

A associação também melhorou o campo de suas relações, pois ela era muito tímida 

e hoje é mais aberta, mais comunicativa, assim como Sr. Agenor que se destaca pelo 

capital simbólico conquistado.  A Sra. Alyne, em muitas narrativas, ao parir no 

sindicato, ficou conhecida como símbolo de resistência e conquista, e demonstrando 

como a mulher teve participação ativa desde a constituição. 

Outra posseira que se destacou foi a Sra. Adria, de 63 anos, também 

aposentada e ainda feirante. Ela exerce a liderança na família e ao falar do seu 

empoderamento abriu o sorriso, ao dizer do marido: “Ele só cava e molha, vem de 

manhã molha e vai simbora. Eu acerto a lera, semeo, adubo, limpo, capino e colho” 

(informação verbal, 2019)3. E abriu o sorriso largo de alegria e satisfação. E quando 

recordou da sua trajetória disse: “foi luta demais, nós caminhava daqui pra feira com 

as hortaliças na lata na cabeça. Melhorou foi muito” (Informação verbal, 2019)4 e ao 

comparar com o período que fazia vassoura para vender na feira diz “Ave Maria, não 

tem nem comparação” (informação verbal, 2019)5. Mencionou a aposentaria como um 

dos benefícios adquiridos pela associação, pois tudo que vem, vem pela associação. 

Relembrou ainda as relações que foram construídas e quando falou do Sr. Agenor, 

disse: “Ele é tudo na vida, pessoa igual a ele não tem” (Informação verbal, 2019)6.  

Sra. Ana, posseira, hoje aposentada, não aguenta mais ir para a feira aos 76 

anos. Ao descrever sua trajetória falou como a associação melhorou o campo de suas 

relações, pois ela que cozinha para os homens, em razão de, no início, a alimentação 

ser coletiva. Ela fez muitas amizades e fala com carinho sobre o vínculo que fez com 

os clientes quando vendia na feira. Lembra com saudade quando o grupo era forte no 

coletivo “hoje é um individualismo, as pessoas não querem sair para participar de 

eventos fora ir aprender e compartilhar, não querem deixar suas leiras” (informação 

verbal, 2019)7. 

Fazem parte também desse grupo os posseiros que saíram do coletivo e foram 

atuar no individual, em virtude de – no coletivo – terem que, muitas vezes, 

ausentarem-se da sua roça para dar apoio ao movimento de outros assentados ou 

por não quererem se envolver com as questões burocráticas. Eles atuam tanto na 

                                                             
3 Fala de um assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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agricultura como na pecuária, mas não sofrem influência nem influenciam as ações 

da associação. 

Nesse contexto, nas narrativas, há o discurso que os “não posseiros”, não 

vivem o espirito de coletividade, que o individualismo tomou conta, e alguns afirmam 

“na época de Sr. Agenor, não tinha isso porque ele deixava a chama viva” (informação 

verbal, 2019)8. Dessa maneira pode-se identificar um habitus comum aos agentes do 

campo, o poder dos posseiros, construído pelo engajamento coletivo, mas mesmo 

assim se percebe formas diferente de agir em relação as experiências vividas. Ainda 

assim, identifica-se que as relações sociais do grupo são de solidariedade e 

companheirismo, como na fala do Sr. Ateneu: “não deixa de ter diferenças, às vezes 

há discordâncias de opiniões, mas a união é uma marca forte do assentamento” 

(informação verbal, 2019)9. 

Dentro desse grupo foi possível identificar aqueles que em algum momento 

atuaram e atuam na gestão da Associação. Para melhor expor suas trajetórias, foi 

necessário individualizá-las num subgrupo, para melhor compreensão de suas 

narrativas.  

 

5.4.2 Subgrupo 1A - Assentados posseiros que atuaram ou atuam na gestão da 

associação 

 

A trajetória descrita da maioria dos entrevistados, expressa “nós assentados 

sofria muito preconceito, era chamado de ‘ladrões de terra’ pelo povo da cidade e na 

escola” (informação verbal, 2019)10, e apesar das lutas iniciais, o assentamento 

obteve legitimidade a partir dos movimentos sociais, o que conferiu a alguns, o poder 

e a conquista de alguma forma de capital, conforme teoria de Bourdieu (1998), pois 

houve conquista por mandatos eletivos na câmara municipal, cargo públicos, respeito 

e posições na  presidência e tesouraria da associação. Assim, desde a sua 

constituição, a associação teve oito presidentes, e destes, quatro (50%), participaram 

da entrevista, além de um tesoureiro. 

Em suas narrativas, os agentes se percebem como parte do rural e se veem 

como parte integrante do espaço social, relatam e explicam que as suas trajetórias 

                                                             
8 Fala Assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
9 Idem. 
10 Idem. 



54 
 

apresentam, em comum, a necessidade pela disputa, organização e união 

necessárias à estruturação de um campo específico de relações, embora tenha sido 

rotulada como “ladrões de terra” essa forma não influenciou negativamente o que são 

hoje, mas foi motivadora para conquistar o espaço como é reconhecido hoje, o de 

representantes da agricultura familiar. Nesta pesquisa, para preservar a identidade 

dos entrevistados, foram utilizados codinomes ao apresentar informações verbais a 

partir de suas narrativas. 

Agenor, posseiro, foi o primeiro presidente e um dos fundadores da Associação, 

citado por todos como o “cabeça”, “braço” do assentamento. Hoje vive em uma cadeira 

de rodas, sem poder se expressar direito após ser vítima de um acidente vascular 

cerebral (AVC), mas com um poder sobre os demais agentes e de grande influência 

tanto entre os posseiros quanto entre os ‘não posseiros’. Não foi possível entrevistá-

lo, porém em todas as entrevistas seu nome era citado “sem ele isso aqui não existia” 

(Informação verbal, 2019)11.  

Áquila, 57 anos, posseiro, foi presidente e também fundador da Associação. 

Figura bastante conhecida e respeitada na cidade, eleito vereador por três mandatos, 

filho de lavrador, envolvido com os movimentos da igreja desde a catequese. Foi a 

partir da leitura de uma passagem na Bíblia que ele viu, na Reforma Agrária e na vida 

pública, uma oportunidade de promover alguma mudança social, de modo que teve 

oportunidade de liderar os processos de organização e constituição da associação, 

desenvolveu a habilidade de nomear, com capacidade de liderar. Identificou-se com 

inúmeras questões de ordem política e social, e ao se apropriar desse poder, foi eleito 

vereador do município por três mandatos, foi duas vezes secretário de ação social e 

hoje contribui na gestão da câmara municipal e ainda assim se mantem participando 

da feira.   .  

Ateneu, posseiro, 62 anos, também está no assentamento desde a sua 

fundação, participou ativamente da formalização da associação, já foi presidente duas 

vezes e é o atual presidente da associação. É a segunda pessoa mais citada como 

referência de liderança no espaço social e descreve o espírito coletivo como a alma 

da organização associativa: “O que mantém o assentamento vivo é também a vivência 

e o trabalho coletivo. É uma oportunidade de encontro, conversa, planejamento, 

discussão conjunta”. Exalta a agricultura familiar e diz, “se a roça não planta a cidade 

                                                             
11 Fala de um assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
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não janta” (informação verbal, 2019)12, ditado bastante citado por vários outros 

agentes. 

Apolo, 28 anos, filho de posseiro que,  devido a problemas de saúde de seu pai 

que  teve sua residência transferida para São Paulo, permaneceu no assentamento e 

saiu da condição de “não posseiro” para posseiro.  É o atual tesoureiro, responsável 

pelos registros e prestação de contas mensais dos gastos, além de controlar o uso de 

bens do imobilizado e mercadorias do mercadinho.  

Álvaro, 53 anos, hoje não posseiro, também esteve no assentamento desde a 

sua fundação, mas em seguida foi embora por problemas de saúde, ficando sua 

ligação com o campo pelos laços familiares que permaneceram. Foi um dos 

fundadores da associação, pois a via como alternativa para resolver a preocupação 

de como evitar o atravessador, em sua gestão buscou meios que facilitassem a 

comercialização dos produtos, ele salientou como na época o coletivo era forte. 

Adônis, 55 anos, posseiro, também uma figura simples, dos demais o mais 

calado, foi presidente durante um mandato. É um dos fundadores e reconhece que a 

associação fortaleceu suas relações sociais, pois tornou-se mais comunicativo, 

reconheceu a necessidade de se organizarem quando afirma, “pois, se não tivesse a 

associação não tinha avançado nos projetos”, (informação verbal, 2019)13.  

Por meio das entrevistas, esta pesquisa identificou esses agentes como as 

principais lideranças da agricultura familiar na associação, sendo considerados 

agentes sociais e políticos no interior de seu campo de relações e no espaço social 

em que atuam. Destacam-se os Sr. Agenor, Áquila e Ateneu, pelo acúmulo de capital 

simbólico resultante da socialização produzida pelo capital social, pelos agentes e 

pelas instituições que influenciaram nos contornos da política da agricultura familiar 

nesse espaço (BOURDIEU, 2011, 2007). Principalmente no Sr. Agenor, maior 

detentor de capital simbólico, percebe-se a influência do campo relacional sobre suas 

práticas, tentando conservar e reproduzir suas estruturas iniciais, a força do habitus 

oferecendo, até hoje, novas oportunidades e inovação para o alcance da autônima e 

sustentabilidade.  

As reuniões mensais na associação possibilitaram discussões sobre 

associativismo, políticas públicas e permitiram o planejamento de ações, no intuito de 

                                                             
12 Fala de um assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
13 Idem. 



56 
 

sanar as dificuldades iniciais como, o despreparo pela falta de conhecimento em como 

lidar com a terra, a falta de água, a extensão limitada dos lotes. Essas questões 

motivaram a associação, foram feitas redes de cooperação envolvendo parcerias com 

a Embrapa, o Banco do Nordeste, comunidades rurais e cooperativas para o 

fortalecimento dos agentes.  

Os posseiros tornaram-se agentes da agricultura familiar de poder, com 

liderança e influência, destacando-se dentro e fora do assentamento. Eles 

conquistaram legitimidade em um espaço social antes marginalizado e que hoje é 

reconhecido como um assentamento que deu certo e uma associação séria, agora 

disputam recursos de diversas ordens e formas de capital. Os agentes sempre 

participam de manifestações, ocupações, mobilizações dos movimentos e romarias, 

principalmente da Missão da Terra realizada todos os anos na Diocese de Bonfim, o 

que contribuiu com a conquista de 16 novas áreas de assentamento, colaborando com 

alimentação, dinheiro, apoio nas ocupações e solidariedade com os irmãos de 

caminhada (CPT, 2013). 

 

5.4.3 Grupo 2 – Assentados não posseiros  

 

Os agentes desse grupo são essencialmente formados por filho de posseiros. 

Seus ganhos são basicamente do cultivo das hortaliças e ocupam o espaço físico do 

lote de seus familiares, por isso alguns relataram que, por não terem direito a criação 

de animais, limita muito a sua subsistência, pois dedicam-se apenas às hortaliças 

como produção, principalmente nesse período com poucas chuvas e escassez de 

água. Possuem autonomia, assumindo a responsabilidade por suas perdas e ganhos 

e não sofrem influência nem influenciam as ações da associação. 

Nas narrativas, afirmam que de alguma forma no campo das relações existem 

conflitos de interesses, pois é nítida a distinção entre eles e os posseiros, pois os que 

têm a posse da terra tem mais liberdade para cultivo, criação e com isso dispõem de 

mais possibilidades de renda do que eles, que se dedicam apenas a agricultura. Essa 

restrição é justificada por conta do tamanho dos lotes e como eles constroem suas 

casas no lote dos pais fica inviável a criação de animais muito próximos às 

residências. Apontam que mesmo os posseiros que não são associados ainda sim, 

gozam de maiores oportunidades por terem a pose da terra e reconhecem na pessoa 

do sr. Agenor, a maior referência do assentamento.  
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5.5 IDENTIFICAÇÃO DO HABITUS, CAMPO RELACIONAL E CAPITAL SOCIAL NO 

ASSENTAMENTO BELA CONQUISTA 

 

O resultado obtido nas narrativas da trajetória dos agentes permitiu identificar, 

a partir da prática da teoria de Bourdieu (1998), a formação de distintas formas de 

capital. Através da constituição da Associação do Assentamento da Bela Conquista – 

que serviu de base e instrumento no processo de empoderamento e luta no campo 

das relações do assentamento –, identifica-se o Capital Social para a promoção do 

desenvolvimento e fortalecimento da associação, a partir das redes de contato para 

comercialização de seus produtos, possibilitou-se a conquista de Capital Econômico, 

visto houve o aumento do ganho das famílias ao participarem do fornecimento de 

alimentos no abastecimento das escolas municipais,  e o Capital Simbólico, tão bem 

representado na persona de Sr. Agenor e Sr. Ateneu. 

     Dentre as redes de relacionamento que contribuíram para conquista do Capital 

Social, destacam-se o apoio do Sindicato dos trabalhadores rurais (STR) e a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT Centro Norte/Diocese de Bonfim), no apoio para 

regularização e manutenção inicial do assentamento, doando algumas sementes e 

facilitando o diálogo para a prática agroecológica, possibilitando ser um diferencial da 

sua produção até hoje. O acesso a Assistência Técnica através da CACTUS, da EBDA 

e ATES, também foram importantes para a organização das famílias, pois a partir 

dessa relação, as famílias foram orientadas a se dedicarem às atividades agrícolas e 

pecuárias para que pudessem obter recursos de subsistência, visto que era uma 

grande preocupação inicial, como também eram as questões de higiene que através 

de articulações com a ASA, foi implantado o projeto das cisternas para consumo e 

para utilização na produção.  

Como contribuição relevante, referente ao capital acumulado resultante das 

habilidades desenvolvidas e o conhecimento adquirido na conquista do assentamento, 

este também passou a contribuir com a organização da COASB, criada em 1998 para 

dar suporte institucional aos acampamentos e assentamentos da região, logo depois 

deu origem ao Movimento dos trabalhadores (as) acampados (as) e Assentados (as) 

(CETA). Os assentados do Bela Conquista fizeram parte da diretoria da COASB na 

época da fundação e contribuíram com o Movimento CETA, ao qual a associação é 

filiada até hoje.  
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Outros envolvimentos resultantes das redes de relacionamentos possibilitaram, 

ao assentamento, parcerias com o governo do Estado, com a doação de vinte matrizes 

e um reprodutor bovino que estimulou a prática da pecuária como alternativa para 

desenvolvimento econômico do assentamento; o apoio de instituições de pesquisa, 

através da EMBRAPA em convênio com a Prefeitura de Itiúba, para implantação de 

um projeto coletivo para o cultivo de fruticultura como limão, acerola, abacaxi, 

maracujá, laranja, amendoim, manga, mamão, acerola e aipim, também merece 

destaque. Além de outras parcerias, tais como a Secretaria de Agricultura Nacional; 

INCRA; CONAB, para comercialização dos produtos via PENAE, cujo lucro aumentou 

a renda em 30% das treze famílias envolvidas. 

Atualmente, o assentamento está se articulando com outras redes de 

cooperação através da COOPERSABOR – Cooperativa Regional de Agricultores (as) 

Familiares e Extrativistas da Economia Popular Solidária. Por meio dessa 

organização, tem se buscado que o agricultor plante as frutas necessárias para suprir 

as demandas das fábricas de polpas dos pequenos agricultores e para resolver o 

problema do sêlo de comprovação do produto orgânico exigido para a 

comercialização. Quanto mais próxima a essas articulações com instituições de 

influência e partidos políticos, maior a perspectiva de posições de poder no interior do 

campo relacional desses agentes, aumentando assim seu capital social. 

A participação na feira da cidade e a organização associativa com sua atuação 

nas redes, com participação em políticas públicas a partir de editais, a participação de 

projetos seja na esfera municipal, estadual ou federal, assegurou a associação 

visibilidade e reconhecimento social, sendo reconhecida com a certidão de utilidade e 

conhecida pelos órgãos e instituições. Porém percebe-se que quando se trata do 

reconhecimento e visibilidade pela sociedade quem se destaca é o Assentamento 

Bela Conquista, ou o Estado, como também é conhecido, sendo assim, os agricultores 

familiares passaram a ter legitimidade por representar o rural e não mais sendo 

estereotipados como “os ladrões de terra”. 

Ao identificar as trajetórias dos posseiros, apesar do ideal de luta, conquista e 

empoderamento inicial, seja no âmbito individual ou coletivo, distingue-se as 

diferenças que compõem o habitus desses agentes e que hoje tem comportamentos 

distintos, considerando o próprio termo utilizado por eles “fazer parte do individual ou 

do coletivo”. Segundo Bourdieu (2011), o habitus dos agentes é estruturado e 

estruturante de um campo das relações, alimentado por essas diferenças, é individual 
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e coletivo. Desse modo a associação tem um papel importante na estruturação desse 

habitus, pois para os posseiros foi possível conquistar e acumular capital social para 

seus projetos, transformando-os em outras formas de capital. 

Embora não tão expressivo no discurso dos posseiros, mas mais evidente no 

dos não posseiros, percebe-se em seus discursos a disputa por melhores posições 

no campo, a partir de suas práticas sociais, e a busca por distintas formas e acesso 

de capital, em busca de visibilidade e reconhecimento no assentamento. Percebe-se 

também esforço na fala de Sr. Ateneu, ao utilizar de seu capital simbólico para agregar 

os agentes dos diferentes grupos, para aumentar a atuação política e social dos 

assentados, restabelecendo a força coletiva, por hora fragilizada. 

Para o sr. Áquila, não há conflitos de interesses, mas apenas a visão de alguns 

agentes em relação ao direcionamento dos interesses condicionados à posse ou não 

da terra. Sua capacidade de liderar oriunda da sua trajetória dos movimentos sociais, 

possibilitou sua atuação na política e na gestão da associação, ele se destaca pelo 

poder de convencer e envolver os demais agentes nas questões no campo das 

relações, nas reuniões em que participa. Hoje, além das atividades produtivas, auxilia 

nas questões políticas e sociais de assentamentos e outras comunidades rurais da 

região.  

De modo que a associação sempre é visitada por escolas, instituições públicas 

e privadas, professores, pesquisadores, entre outros, de maneira que ela se tornou 

responsável por possibilitar uma dinâmica ao campo das relações, ao compartilhar 

ações coletivas para captar recursos, estimular a participação dos assentados em 

questões que envolvem políticas públicas e cooperação, assegurar a distribuição 

igualitária dos ganhos, além de possibilitar diferentes formas de capital.  

Nesse contexto, as discordâncias de opiniões entre posseiros e não posseiros, 

nos espaços sociais ao quais pertencem, não imácula a imagem de comprometimento 

conquistado e de reconhecimento incorporada ao discurso e a prática por uma 

produção de qualidade, principalmente dentro dos parâmetros da agroecologia, 

considerado um referencial da produção do Bela Conquista.  

 

5.6 IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS NA GESTÃO DAS UNIDADES 

PRODUTIVAS  
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 A partir dos resultados obtidos identificou-se quanto as práticas contábeis, 

posicionamentos distintos e em graus diferentes quando praticadas pelos assentados 

e quando os mesmos atuaram na associação.  

 

 

5.6.1 Práticas dos Assentados  

 

Ao analisar os resultados da pesquisa em relação aos assentados 

respondentes, constatou-se que a falta de registro das suas atividades. Apenas um 

afirmou anotar os gastos em caderneta. Assim, contabilizar o que se produz não é um 

hábito, eles guardam na memória, de modo que a renda média estimada de ganhos 

informadas pelos agentes varia consideravelmente, além do que, a concepção que 

esses agentes têm de ganhos não é real, pois não são considerados efetivamente 

todos os gastos com a produção e comercialização, os gastos com a mão de obra por 

exemplo, não são considerados e nem a estimativa do que é consumido pelas 

famílias. A justificativa da maioria para saber se tem ganho é quando não volta com 

mercadoria.  

Os não posseiros, embora reconheçam o papel da associação para os 

assentados, ainda assim não veem benefícios para se associarem, diferentemente 

dos posseiros que concordam totalmente que a Associação melhorou o campo de 

suas relações. As relações de conflitos de interesses foram bastante distintas, e 

percebe-se que, para os posseiros a sua história de vida, suas trajetórias de luta, 

discriminação e conquista, fortalecem os laços de união e solidariedade, para eles sua 

força está no coletivo, e que alguns não reconhecem essas características na maioria 

dos filhos de posseiros, afirmam “os filhos dos posseiros pensam diferentes, mas não 

tem brigas” (Informação verbal, 2019)14. 

Nesse sentido, ao serem questionados se as pessoas mais próximas ao 

presidente têm vantagem em relação aos demais associados, os não posseiros 

disseram que sim, enquanto as famílias posseiras relatam que não, pois afirmam que 

o presidente está apenas representando o coletivo. 

Contudo, ao narrar como explicam sua trajetória no assentamento e como se 

sentem em relação a fazer parte da agricultura familiar, todos se sentem orgulhosos, 

                                                             
14 Fala de um assentado do Bela Conquista, em 15 de dezembro de 2018. 
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felizes e não se veem fazendo outras coisas. As famílias posseiras normalmente 

dizem que “fariam tudo de novo”. Esse espírito de luta coletiva é muito enraizado, e 

quando o posseiro é solicitado a representar, a partir de um assentado, a maior 

referência dentro do assentamento, todos mencionam Sr. Agenor, seguido de Sr. 

Ateneu e Sr. Áquila.  

Aspectos quanto à produção e gestão podem ser mais bem compreendidos 

conforme relacionados no quadro 2: 

 

 Quadro 2 - Identificação de práticas contábeis pelos assentados 

 Aspectos Abordados 
ASSENTADOS 

Posseiros (G1) 

ASSENTADOS 

Não posseiros (G2) 

1 
Possui filhos trabalhando na 

propriedade 

71,43% 50% 

2 Média de renda mensal da 
família até um salário 

42,86% 87,5% 

3 Média de renda mensal da 
família acima de um salário 

57,14% 12,5% 

4 Comercialização da 
Atividade Rural na feira livre 

100% 100% 

5 

A organização associativa do 
assentamento aumentou 
alianças políticas e captação 
de recursos 

100% (sim) 37,5% sim 
12,5% não 

50% não sabe dizer 

6 

Houve aumento de 
Articulações para os 
assentados em redes de 
cooperação, 
independentemente da 
associação. 

14,29% (sim) 87,50% (não) 

7 
Houve fortalecimento dos 
produtores rurais a partir do 
assentamento 

100% (sim) 100% (Sim) 

8 
A associação ofereceu 
vantagens para os 
assentados 

100% (sim) 87,5% Sim- só para 

posseiros  

9 
A associação melhorou o 
campo de suas relações ao 
compartilhar ações coletivas 

100% (sim) 100% (Sim) 

10 

Os assentados realizam 
ações coletivas 
independentemente da 
associação 

71,43% (não) 87,5% (às vezes) 

11 
As decisões sobre produção 
e comercialização são 
planejadas antecipadamente 

100% (não) 100% (não) 



62 
 

12 
Realizam registro das 
operações: compra, vendas, 
investimentos 

100% (não) 87,5%(não) 

13 
Consegue realizar a 
apuração dos ganhos e 
perdas 

100% (não) 100%(não) 

14 

Existem planos de 
Contingência para sanar 
possíveis perdas na 
produção 

100% (não) 100% (não)  

15 Realizam algum controle de 
Estoque 

100% (Não) 100% (não) 

16 
O assentamento tem 
visibilidade e 
reconhecimento social hoje 

100% (sim) 100% (sim) 

17 

Sabe dizer quanto 

economiza pelo consumo 

dos próprios produtos 

agrícolas 

70% (não) 75% (não) 

18 

Se fosse pagar pelo que 
consume, sabe o gasto 
mensal com frutas e 
legumes. 

70% ( média de R 

$30,00) 

75% (média de 40%) 

19 
Quem é associado de maior 
referência dentro do 
assentamento 

90% (Sr. Ateneu) 87,5% (Sr. Ateneu) 

20 Existe conflito de interesses 70% (sim)  100% (sim) 

21 

As pessoas mais próximas 
ao presidente têm vantagens 
em relação aos demais 
associados 

70% (não)  62,5% (sim) 

22 

Os ganhos obtidos pela 
associação e compartilhados 
com os agentes são 
realizados de forma 
igualitária 

100% (sim)  75% Não sabe dizer 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Os dados permitem verificar que, dos não posseiros (G2), 87,5% possuem um 

ganho até um salário mínimo já que 100% de suas atividades estão voltadas para a 

agricultura e os produtos são comercializados na feira livre apenas. Comparados às 

famílias posseiras, que além da agricultura têm direito a criação de animais, e pelo 

fato de que alguns já adquiriram o benefício da aposentaria, a porcentagem do s que 

possuem renda acima de um salário mínimo chega a 57,14%. 

Outro aspecto é que apesar de 37,5% dos não posseiros, concordarem que a 

organização associativa aumenta as alianças políticas e facilitam a captação de 

recursos, ainda assim não são associados. Esse percentual pode ser atrelado ao 
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aspecto de quando questionados sobre se a associação ofereceu vantagens para os 

assentados, 87,5% afirmam que apenas para os posseiros. No entanto, conforme 

esses dados observados pelas respostas dos posseiros, estes reconhecem o 

aumento de 100% das políticas de acesso a recursos e de vantagens para todos os 

associados, não fazendo distinção entre posseiros e não posseiros. 

No quesito relacionado à gestão, percebe-se que os dois grupos não possuem 

registros de suas operações, sem planos de contingências e não têm o hábito de 

planejamento. 

 

5.6.2  Práticas da Associação da Bela Conquista 

 

Ao analisar os resultados dos respondentes do Grupo 1, esses mesmos 

agentes quando assumem a presidência ou tesouraria, procedem os registros das 

operações por unidades produtivas, entretanto, essas informações apenas sinalizam 

entradas, saídas e saldos das operações. Ficou constatado não haver registro com 

maior detalhamento das suas atividades produtivas. Os recursos oriundos de projetos 

possuem um controle melhor na execução, sendo todos os gastos registrados. 

Inicialmente eles afirmaram anotar em caderneta e posteriormente passam para uma 

planilha para proceder a prestação de contas mensais, apresentadas em assembleia 

e registradas em Ata.  

Assim, contabilizar a produção ou resultado não é um hábito. Fora das 

atividades vinculadas a projetos, os ganhos obtidos e as perdas por morte, 

principalmente na pecuária, variam consideravelmente, pois algumas vezes não são 

registrados. Embora haja registro dos machos e fêmeas, o controle de estoque não 

separa as Matrizes e os Reprodutores. Contabilmente implica no não reconhecimento 

dos Ativos Biológicos no grupo correto de não circulante nas Demonstrações 

Contábeis, além disso, o não reconhecimento como custo do rebanho, dos valores 

correspondentes a mão de obra responsável pelo manejo do gado como também a 

mão de obra aplicada nas outras atividades econômicas.  

  Outro aspecto a considerar é a falta de Inventário dos bens do Imobilizado, e 

a ausência do devido reconhecido da depreciação de bens como o trator, 

equipamentos das fábricas, móveis e utensílios e exaustão dos pastos.  Como 

resultado, a concepção que esses agentes têm de ganhos não é real, pois não são 

considerados efetivamente todos os gastos, nem há a identificação do que são custos 
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e o que são despesas com o que é produzido na criação, no processamento das duas 

pequenas agroindústrias e na comercialização, ou seja, não são considerados nem a 

estimativa do que é consumido pelas famílias e nem os gastos com a mão de obra 

executada pelos próprios associados.  

Não foi elaborada nenhuma das Demonstrações Contábeis até o momento, 

mesmo a associação estando apta a participar de editais para captação de recursos 

e já ter firmado convênios com instituições estatais, o que a obrigada a dar publicidade 

da aplicação dos recursos. De modo que, toda prestação de contas se contempla em 

relatórios de confronto de informações financeiras apenas, considerando entradas, 

saídas e saldos. Os agentes pontuam também que, para a associação, se torna 

oneroso manter mensalmente o apoio de um profissional, por isso utiliza o serviço 

para validar a prestação de contas, manter através das obrigações acessórias e obter 

as certidões negativas dos órgãos públicos. 

Os aspectos quanto à produção e gestão foram relacionados no quadro 3 para 

serem melhor compreendidos. 

 

Quadro 3 - Identificação de práticas contábeis e de gestão da Associação 

Número identificador Aspectos Abordados  ASSOCIAÇÃO 

1 
Decisões sobre produção 
são discutidas 
antecipadamente  

100% sim 

2 

Antes de iniciar cada 
produção ou a criação de 
animais faz levantamento de 
quanto vai gastar 

100% (sim se for projeto) 

3 
São registradas as perdas 
habituais e eventuais de 
produção 

100% (sim só se for 
projeto) 

4 

Houve fortalecimento das 
relações sociais dos 
produtores rurais a partir da 
criação da associação  

100% (Sim) 

5 

Existem planos de 
Contingência para sanar 
possíveis perdas na 
produção 

100% (Sim) 

6 

São registradas as perdas 

de produção (sem serem 

vinculadas ao projeto) 

50% (sim-anotações 
informais) 

7 Realiza controle de Estoque 100% (sim) 

8 Quem toma decisão sobre 
investimentos 

100% (No coletivo com 
todos associados) 
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9 Existe planejamento anual 
de forma globalizada 

100% (sim) 

10 Tem orientação do Contador 
durante a produção 

75% (não) 

11 Com que frequência tem 
contato com o contador 

75%(Anual-quando 

precisar 

12 
Como são distribuídas as 
tarefas da Associação/ 
Quem define: 

100% (No coletivo) 

13 

Existe planejamento anual 
para comercialização de 
cada produção/criação 
antecipadamente 

75% (não) 

14 
Faz previsão das Receitas 
obtidas correlacionando os 
respectivos custos  

100% (não) 

15 Faz controle separado por 
unidade de produto  

100% (sim) 

16 Os controles são feitos com 
que frequência  

100% (Mensal) 

17 

(As pessoas da diretoria) Já 
fez algum curso de formação 
e aperfeiçoamento na área 
financeira? 

100% (Em algum 
momento sim, 

principalmente projetos) 

18 

Como são compartilhados os 

gastos obtidos pela 

associação com os agentes 

associados?  

100% (De forma 
igualitária) 

19 
Sua trajetória de vida 
influencia na gestão da 
associação  

75% (Sim) 

20 
A associação está apta a 
participar de editais de 
captação de recursos 

100% (Sim) 

21 Atualmente está participando 
de algum projeto? 

Não 

22 
Existem benefícios pessoais 
em ser Presidente da 
associação 

100% (não) 

23 

A associação tem 
visibilidade e 
reconhecimento social pela 
sociedade 

100% (Sim) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Nesse cenário, com base nos dados expostos, apesar de 100% dos 

respondentes afirmarem que são discutidas antecipadamente as questões sobre 

produção, criação e beneficiamento dos produtos, o processo de tomadas de decisões 

é bastante empírico e rudimentar, pois falta um registro com maior riqueza de detalhes 
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que possam contribuir para melhores controles e a realização de ações preventivas. 

Até mesmo as obrigações financeiras não são registradas de formas individualizadas, 

mas totalizadas, dificultando uma melhor análise do fluxo de caixa.  

Além do que, a Associação, todo final de ano se reúne para elaboração do 

planejamento anual para aprovação, normalmente na primeira assembleia do ano, em 

janeiro, mas no momento da pesquisa ainda não havia se articulado para a elaboração 

do planejamento. 
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6 DISCUSSÕES  

 
A partir da análise das narrativas dos agentes entrevistados - os posseiros e 

não posseiros -, identificou-se um sentimento de reconhecimento e pertencimento ao 

meio rural e ao assentamento. Resultante da necessidade de captar recursos 

públicos, a Associação da Bela Conquista tornou-se um espaço legítimo para tomar 

as decisões, incluindo momentos de estudo e reflexão, onde prioriza-se a discussão 

sobre os aspectos coletivos do assentamento. 

 A participação em projetos permitiu que os agentes se beneficiassem de forma 

coletiva e se articulassem em redes, o que culminou na necessidade de controle e 

registro das operações, mesmo que de forma rudimentar, exigindo a prestação de 

contas dos recursos. Assim, desenvolveram a habilidade de comunicação, pois a 

participação em reuniões e negociações exigia diálogo. Essa participação possibilitou 

ainda para alguns agentes acesso a outras oportunidades, nas quais destacaram-se 

como lideranças, pois conquistaram respeito e reconhecimento à medida que 

aumentaram suas redes de relacionamento. 

As trajetórias de lutas e conquistas estruturaram um habitus coletivo que até 

hoje procura se reproduzir como motivação para manter a união, a confiança, e a 

busca por recursos financeiros que permitam sua sustentabilidade. Nas narrativas das 

famílias de posseiros, esse reconhecimento possibilitou comprovar seu vínculo com o 

rural, principalmente aos posseiros em idade para conquistar o benefício da 

aposentadoria.  

As experiências no assentamento e, posteriormente, com a associação 

culminaram em intervenções na agricultura familiar ao contribuírem com a 

organização de outros assentamentos, o que lhes conferiu a conquista de capital 

cultural, compreendido pelo conhecimento e habilidades adquiridas a partir das 

vivências com a igreja, a CPT, STR e assistência técnica em parceria com instituições 

como CACTUS, da EMBRAPA, INCRA, EBDA e ATES. 

As oportunidades conquistadas a partir dos projetos e das redes permitiram 

acessar outras formas também de capital, além do econômico, tal como o cultural e 

simbólico. P por não terem finalidade lucrativa, as associações que surgem a partir da 

agricultura familiar organizada muitas vezes enfrentam dificuldades para manutenção 

e fortalecimento. Por isso, as políticas públicas e as redes de cooperação são 

importantes para as relações entre os assentados e a associação. Pode-se dizer que 



68 
 

se tornam imprescindíveis, apesar de apenas alguns conseguirem mobilizar outras 

formas de recursos disponíveis. No caso da Associação da Bela Conquista, além do 

capital econômico, houve o acúmulo de Capital Social para o Sr. Áquila e no acúmulo 

de capital simbólico se destaca o Sr. Agenor, apesar de Sr. Ateneu também ser 

mencionado. 

A trajetória desses senhores, rica de experiências, contribuiu para incentivar, 

por exemplo, ao filho de lavrador a conquistar espaço político além da rede de 

relações constituídas por seu campo original de atuação - o Assentamento da Bela 

Conquista. 

Conforme a prática social do sociólogo Bourdieu (1998), quanto mais recursos 

simbólicos, maiores são os reconhecimentos e as posições de destaque dos agentes 

no campo de relações. Exemplo dessa verdade é o Sr. Agenor, que ocupa uma 

posição de maior destaque, tanto com as famílias posseiras como com as não 

posseiras, pois o reconhecem como o “cabeça”, ou seja, com legitimidade para falar 

e agir em nome dos outros agentes. Em algumas narrativas, os assentados se sentem 

também representados por ter o Sr. Áquila, filho de lavrador e um dos fundadores, 

tornando-se vereador e secretário no município, embora, para alguns, por conta disso, 

ele deveria trazer mais benefícios.  

Nos discursos, devido às experiências no Assentamento ou Associação, ficou 

identificada em algumas narrações alguma forma de dominação, mesmo que 

disfarçada. Embora a associação mantenha uma posição de cuidar dos interesses do 

coletivo, ainda assim alguns não demonstram ter interesse de se manterem 

associados, pois alegam existir favorecimento entre parentes em algumas situações. 

Entretanto, nas respostas dos assentados associados, todas as decisões são 

tomadas no coletivo e para o benefício do grupo. Quando questionado quanto à figura 

do presidente em persuadi-los às decisões, o Sr. Ateneu alegou que, nas reuniões, 

quando ocorre a abertura de propostas, muitas vezes deixa para se pronunciar por 

último para evitar influenciar os demais agentes. Mas, segundo ele, a proposta melhor 

e a que ganha é a que for melhor para o coletivo.  

Outra questão intrigante é quanto às disputas pelos espaços na gestão da 

Associação. Mesmo com a possibilidade de conquistar outras formas de capital, de 

poder há dificuldades para candidatura à eleição. Os membros reconhecem a 

importância de alternar o poder na direção da Associação e isso impede a renovação 

das lideranças, inclusive pelos mais jovens. O motivo alegado é a dedicação ao 
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coletivo e também ao individual. Vale frisar que  na ocorrência de viagens 

representando a Associação Bela Conquista em eventos ou em busca de acesso a 

projetos e financiamentos, as atividades agrícolas ficam prejudicadas devido ao 

afastamento de alguns. Desses argumentos culminou a opinião expressa nos 

resultados, de que o individualismo, hoje, está tomando conta dos interesses do 

coletivo.  

Segundo o presidente, assim como outros associados, a importância de 

procurar sair do Assentamento e estar participando de movimentos sociais é porque 

precisam conhecer o que acontece nas redes, como algo novo em políticas públicas. 

Eles entendem que precisam conhecer experiências diferentes que, embora não 

reconheçam hoje, dentro do Assentamento, não quer dizer que não possam vir a 

utilizá-las um dia. Agindo assim, os não posseiros estão indo em busca de 

conhecimento para o coletivo. 

Outro aspecto nos discursos dos não posseiros é referente ao fato de se 

sentirem com menos direitos que os posseiros, principalmente quando precisam de 

ajuda. Eles citam que a prioridade sempre é dos associados. Alguns que obtêm 

assistência deixam a impressão de que suas discordâncias são em relação à atividade 

pecuária, ou seja, à liberação para criação de animais e não um poder dominante 

propriamente dito. Entretanto, outros afirmam que os posseiros exercem influência e 

que, por isso, obtêm mais benefícios.  

Desse modo, percebe-se nas práticas sociais o poder do discurso, a 

capacidade e a vontade que cada agente tem de fazer valer suas perspectivas. De 

um lado, estão os posseiros que afirmam pensar e agir pelo coletivo. Do outro, seguem 

os não posseiros, que se sentem reprimidos, sem espaços para atuarem mais 

efetivamente na produção agropecuária e, que por isso não têm visibilidade e 

reconhecimento social dentro do Assentamento, embora mantenham uma 

convivência de tolerância mútua.  

Na narração dos posseiros, alguns se sentem incomodados pela falta de 

iniciativa dos mais jovens. Declaram que muitos não lidam com a terra como eles, 

quando chegaram ali para ocupação da terra. Contrapondo-se a essa opinião, os 

entrevistados na faixa de 25 a 30 anos (14,29% dos agentes) dizem se sentir 

estagnados. Discordam de algumas lideranças porque, para eles, os posseiros são 

mais articulados, por isso são agentes de maior destaque e ocupam posição melhor 

que os não posseiros. Mesmo assim, mantêm vínculos com a Associação, ao 
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compartilharem da mesma opinião sobre o maior referencial do assentamento, que é 

manter sua produção atendendo aos requisitos agroecológicos. Assim, posseiros e 

não posseiros usam os princípios da agroecologia nas suas produções e criações. 

A compreensão da trajetória desses agentes sob o olhar sociológico da 

contabilidade mostra que não é totalmente racional, movida apenas para obtenção de 

ganhos a qualquer custo. Enquanto ciência social aplicada, deve disponibilizar 

recursos para salvaguardar o patrimônio de toda entidade e auxiliar no processo de 

tomadas de decisões, mesmo que sejam pequenos empreendimentos e com baixo 

rendimento anual.   

O resultado colhido corrobora com estudos de Marion (2014), referentes aos 

debates sobre o uso da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) como principal 

relatório contábil utilizado no setor rural dos Estados Unidos e no Brasil. Deve ser 

analisado, portanto, em conjunto com a Demonstração do Resultado do exercício 

(DRE) e Balanço Patrimonial (BP).  Assim, constatou-se que, apesar de a Associação 

utilizar informações relativas à entrada, saída e saldo de recursos financeiros, esses 

dados não são consistentes com todos os dados e informações necessários à sua 

elaboração, indicando a ausência de elaboração BP e da DRE. Sem registros oficiais 

o processo de tomada de decisões torna-se bastante empírico.  

Resultados já apresentados por Crepaldi (2007), revelam que as limitações na 

qualidade das informações contábeis geradas nas propriedades rurais comprometem 

os resultados financeiros pela falta de controle e apropriação de custos dos produtos 

relacionados as suas unidades produtivas. No assentamento Bela Conquista esse 

cenário agrava-se pelo baixo nível de escolaridade, visto que 52,38% dos agentes 

enquadram-se entre os que não possuem escolaridade e os que possuem 

fundamental incompleto. Neste último grupo a maioria cursou apenas os dois 

primeiros anos.  

A pesquisa em tela também é congruente com os estudos de Callado e Callado 

(2003), cujos resultados demonstram que, apesar de não haver registros mais 

consistentes, a associação está apta a participar de editais para captar recursos, visto 

que o controle mais rigoroso é apenas dos recursos vinculados a projetos, 

demonstrando que a participação da contabilidade é apenas para atender às 

exigências fiscais e regulamentais da Associação. A justificativa está no fato de ser 

um serviço oneroso, além de difícil interpretação das informações quando se usa 

linguagem muito técnica.  
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A literatura contábil, no que diz respeito à Contabilidade Rural, normalmente é 

direcionada para empresas de médio e grande porte. Quando incluem entidades sem 

fins lucrativos normalmente são as que possuem sistemas de informações contábeis 

implantados e com resultados econômicos e financeiros satisfatórios para custear 

seus gastos e investimentos. Não há nas publicações dos livros referência à 

agricultura familiar, apenas raríssimas referências ao produtor rural.  

No geral, em relação à questão tributária e ao número de trabalhos publicados 

com esse assunto, também são inexpressivos, voltados a descrever e compreender 

os empreendimentos da agricultura familiar no âmbito contábil. Por isso, o resultado 

desta pesquisa torna-se importante e contribui para fazer ciência, pois possibilitou 

compreender as relações sociais formadas no interior do assentamento e sua 

organização através da formalização da associação. O resultado da pesquisa, ao 

identificar a não existência de recursos contábeis e ao descrever esse cenário, podem 

pontuar ajustes necessários que venham a contribuir para o desenvolvimento do 

assentamento e de outros, por apresentarem particularidades comuns, respeitando 

suas peculiaridades.   

Outro aspecto a considerar nos resultados é a importância de não se reterem 

apenas às nuances econômicas, mas também às culturais, sociais e históricas, que 

influenciam a tomada de decisão. Ficou perceptível na fala de alguns posseiros que, 

no papel de gestores da associação, sua trajetória influenciou nas decisões do grupo. 

Entre duas alternativas possíveis, a escolha sempre prevalecia no intuito de garantir 

a melhoria, desenvolvimento e sustentabilidade dos assentados. Entende-se, pois, 

que captar recursos é importante, mas não pode transgredir as políticas internas de 

agroecologia, por exemplo, aplicada nas suas produções. 

Nessa perspectiva, sustenta-se a abordagem contemporânea comportamental 

da contabilidade, quando afirma que a aplicação da ciência, nas suas diversas 

atuações, seja como contador, auditor, analista, assessor ou consultor, entre outras, 

é influenciada pelos efeitos cognitivos nas decisões. Sendo assim, as decisões 

envolvem certas características psicológicas, emocionais, técnicas, legais e 

regimentais. Logo, as relações construídas nas narrativas dos entrevistados, indicam 

um habitus coletivo e individual, constituído e estruturado.  

O desenvolvimento desta pesquisa com base na prática social do sociólogo 

Pierre Bourdieu (1998) e atrelada às informações da ciência contábil, possibilitou uma 

melhor compreensão do campo de relações do Assentamento Bela Conquista. A partir 
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da organização associativa, utilizou-se iniciativas de desenvolvimento econômico e 

promoção social que impactaram no campo de suas relações, culminando em distintos 

tipos de capital, seja social, cultural, econômico ou simbólico.  

A partir dos resultados e discussões apresentados, os conflitos e as disputas 

de poder não devem ser interpretados de forma potencializada, nem depreciativa, mas 

como produto do habitus direcionado pela trajetória dos assentados da agricultura 

familiar do assentamento em questão. Além disso, devem despertar e culminar em 

novas pesquisas em extensão rural, considerando-se outras particularidades e 

mostrando que com registros simples dos gastos de suas atividades é possível ter 

uma fonte de dados e informações contábeis simplificadas, contribuindo para o 

desenvolvimento da agricultura familiar.  
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7 CONCLUSÃO  

 
 

O Assentamento Bela Conquista como espaço social revela uma postura 

valorativa e de devoção pelos agentes. As causas voltadas para agricultura familiar, 

especialmente das famílias assentadas, bem como os discursos de luta e conquistas 

culminaram na organização associativa como uma oportunidade de conquista do seu 

direito de estar no campo, conquistando respeito e legitimidade no seu espaço social. 

Hoje, o assentamento tem visibilidade social pelos moradores de Itiúba (BA) e região 

circunvizinha, que reconhecem a qualidade da produção, assim como as instituições 

estatais reconhecem a associação pela sua idoneidade e compromisso coletivo. 

A organização associativa possibilitou à Bela Conquista tornar-se uma entidade 

também respeitada por sua atuação mobilizadora em defesa do interesse da 

agricultura familiar, contribuindo com outros posseiros na conquista da posse de terra 

e fomento de redes de relacionamentos no campo das relações em que estão 

inseridos. Mas, apesar das conquistas enquanto associações e das oportunidades 

que surgiram a partir das suas redes de relacionamentos, internamente foram gerados 

conflitos e questões de disputas de conquistas de espaço e poder entre os posseiros 

e não posseiros. Isso ocorreu porque a associação tem mais facilidade de captar 

recursos para os posseiros, deixando de atender aos não posseiros e suas 

necessidades, o que impede de interagirem no assentamento. Descrever a trajetória 

social desses sujeitos possibilitou constatar que suas experiências influenciam na 

tomada de decisões para a auto sustentabilidade. 

Ao identificar se os agricultores rurais fazem uso de práticas contábeis para 

controlar os gastos de produção das unidades produtivas e apuração de resultados 

no quesito gestão, ressalta-se a necessidade de se familiarizar e inserir no cotidiano 

dos agentes rotinas para os registros e controles de sua produção como dos seus 

bens patrimoniais. Com uma estruturação mais simples e respeitando suas limitações, 

os agentes poderão obter os itens de classificação dessas movimentações em 

agrupamento, por grupos distintos. Contas específicas desses lançamentos irão 

contribuir para a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, como auxiliar 

um planejamento mais elaborado, com plano de ações em conformidade com as 

particularidades pertinentes às suas atividades produtivas. Por isso, a necessidade da 

proposta de um gerenciamento dos gastos identificando os custos, despesas, 
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receitas, perdas, entre outros grupos que possam controlar e fornecer informações de 

forma simples, numa linguagem menos técnica e de fácil compreensão.  

É importante destacar que a ausência de uso de informação contábil para o 

controle e tomada de decisão impede a confrontação de gastos previstos com os 

realizados, como também a identificação do custo real de uma atividade ou produto, 

na verificação de seu desempenho financeiro. No processo de tomadas de decisões 

do Assentamento Bela Conquista, em específico, não são utilizados parâmetros 

gerenciais obtidos a partir das operações realizadas, mas pelo habitus coletivo, 

construído pelas trajetórias sociais e pelo senso comum de suas experiências 

anteriores. Sabe-se que o baixo índice de escolaridade impede a utilização de 

métodos mais sofisticados no processo decisório, além do que a maioria das 

informações registradas é informal. 

Desse modo, o produto final desta pesquisa é um sistema de informação 

contábil com foco em informações financeiras, adaptável ao perfil dos agentes da 

agricultura familiar, considerando as características de cada um, coerentes com suas 

necessidades e nível de acesso, a fim de que possam contribuir na integração de 

instrumentos contábeis na gestão dessas unidades produtivas. Por ser um controle 

bem mais simples do que os softwares específicos para contabilidade rural, esse 

sistema possibilita apresentar os resultados financeiros e sua aplicação de forma 

simples e direta para quem utilizar. Com ele, é possível verificar a alocação dos 

recursos de forma mais dinâmica, oferecendo resultados não só globais, mas 

individualizados, que permitam avaliar rapidamente o andamento da atividade por 

unidade produtiva. 

De fato, a compreensão da trajetória dos agentes aqui investigados tornou-se 

relevante, pois permitiu compreender suas práticas sociais e de que forma estas 

influenciam nas decisões. Além disso, permitiu entender como o capital de forma 

distinta foi distribuído e quais agentes souberam se apropriar melhor desse poder e, 

assim, mobilizar os recursos para atenderem suas perspectivas individuais e coletivas. 

Posto isso, espera-se que este trabalho possa contribuir com futuras pesquisas, 

salientando a necessidade de trabalhos voltados ao auxílio da agricultura familiar, com 

destaque para os assentamentos da reforma agrária, ajudando-os a se organizarem 

e manterem controles econômicos e financeiros de suas atividades como recurso para 

a garantia de seu desenvolvimento e sustentabilidade.  
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APÊNDICE A - Questionário  Assentados do Bela Conquista   

Título da Pesquisa: “Construção social das práticas de gestão contábil em unidades 

produtivas de agricultores familiares assentados: um estudo no contexto do 

Assentamento Bela Conquista, no município de Itiúba (BA) ”. 

 

Prezado respondente, 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo e enquadra-se numa investigação 

no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Extensão Rural, realizada na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Os resultados obtidos serão utilizados apenas 

para fins académicos (Dissertação de Mestrado), sendo realçado que as respostas 

representam a sua opinião individual. O questionário usa pseudônimo para identificação. Por 

isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 

Obrigado pela sua colaboração. 

QUESTIONÁRIO SEMI ESTRUTURADO 

DADOS GERAIS: 

1. Escolaridade 

(    )  Sem nenhuma escolaridade        (    ) Ensino Fundamental Incompleto 

(    ) Ensino Fundamental Completo     (    ) Ensino Médio Incompleto            

(    ) Ensino Médio Completo                (    )  Ensino Superior ____________ 

 

2. Quanto ao gênero: (     )  Masculino         (      )   Feminino 
 

3. Quanto a faixa Etária: Idade do respondente ______________ 
 

4. Possui computador em casa: (     )  sim        (     )   não 
 

5. Possui filhos trabalhando na propriedade: (     )  sim        (     )   não 
 

6. Fontes de Renda: (     ) Apenas atividade Agrícola    (    ) Atividade Agrícola e outras 
_______________________________________ 

7. Produtos cultivados / animais que são criados:  

8. Média do Faturamento mensal da família: 

9. Quais as fontes de financiamento da produção:  

10. Como é feita a comercialização? 

11. Como sabe que teve ganho ou prejuízo? 

12. Quem decide o que plantar? Quem exerce a liderança? 

13. Sabe dizer quanto economiza pelo consumo dos próprios produtos agrícolas: 

14. Se fosse pagar pelo que consume, qual seria o gasto semanal / mensal: 

15. Como explica sua trajetória no Assentamento: 

16.  Como se sentem em relação a fazer parte da agricultura familiar? 

17. O papel da associação para os assentados, quais os benefícios de serem 

associados? 

18.  A associação melhorou o campo de suas relações?  
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19. Quais aspectos consideram importantes para elegerem um presidente? 

20. Quem é associado de maior referência dentro do assentamento e porquê? 

21.  Como são compartilhados os gastos obtidos pela associação por todos os agentes? 

(de forma igualitária ) 

22. Existe conflito de interesses? 

23. As pessoas mais próximas ao presidente têm vantagens em relação aos demais 

associados? 

24. Como o senhor (a) descreve sua trajetória no assentamento? 
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APÊNDICE B - Questionário  Associação Bela Conquista 

 

Título da Pesquisa: “Construção social das práticas de gestão contábil em unidades 
produtivas de agricultores familiares assentados: um estudo no contexto do 
Assentamento Bela Conquista, no município de Itiúba (BA) ”. 

Prezado respondente, 
Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo e enquadra-se numa investigação 
no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Extensão Rural, realizada na Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Os resultados obtidos serão utilizados 
apenas para fins académicos (Dissertação de Mestrado), sendo realçado que as respostas 
representam a sua opinião individual. O questionário usa pseudônimo para identificação. Por 
isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 
Obrigado pela sua colaboração 

 

QUESTIONÁRIO  

CONSTITUIÇÃO-  ASSOCIAÇÃO BELA CONQUISTA 

 

1. O que motivou a criação da associação: 
 

2. O papel da mulher e participação na Associação: 
 

3. Após sua constituição aumento alianças políticas? Quais? 
 

4. Aumentou Articulações com redes de cooperação? 
 

5. Como é feita a alternância dos dirigentes? 
 

6. Houve fortalecimento dos produtores rurais a partir do assentamento? 
 

7. A associação ofereceu vantagens para os assentados?  
 

8. A associação melhorou o campo de suas relações ao compartilhar ações coletivas?  

 

PRODUÇÃO 

1. A decisão sobre o que plantar é com base: 
 (     ) custos (    ) Experiência do agricultor 
 

2. Determinação do preço de venda: 
(   ) Negociação com os clientes   
(   ) um percentual sobre os custos de produção 
(   ) valor de mercado 
 

3. Apuração do ganho:  (     ) antes das vendas  (     ) após as vendas 
 

4. Antes de iniciar o plantio, a criação de gado faz levantamento de quanto vai gastar: (      
) sim     (    ) não 
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5. Existe planos de Contingência para sanar possíveis perdas na produção: 
(      ) sim     (    ) não 
 
 

6. Como são registradas as perdas de produção: 
(    ) na memória  de quem administra         (     ) anotações informais 
 

7. Realiza registro da quantidade produzida: 
(      ) sim     (    ) não 
 

8. Realiza controle de Estoque 
(      ) sim     (    ) não 
 

9. Fontes de Renda: 
(     ) Apenas atividade Rural    (    ) Atividade Rural e outras ___________ 
 
 
 
GESTÃO 

10.  Como é estruturado a associação: 
(   ) presidência    (    ) conselho Fiscal    (    ) Tesouraria   (      ) Financeiro 
 
Quais são ativos: 
 

11. Quem toma decisão sobre investimentos em ativos fixos: 
 
(    ) Presidente    (    )  Conselho     (     ) Gerente Financeiro    (    ) Contador 
(    ) Associados em votação 
 

12.  A decisão de adquirir equipamentos é com base: 
(     )  nos fluxos de caixa                    (     ) por projeção para aumentar a 
produtividade  
 

13. Critérios para utilização dos Equipamentos da Associação: 
__________________________________________________ 
 

14. Existe plano contingencial: 

     (    ) Plano de ação para cada produção   (   ) Faz um plano anual  

     (    ) Depende da ocorrência  de problemas no decorrer da produção 

 
15.  Registros dos custos de produção: 

(      ) por meio formais de apuração      (      ) meios informais  
(      ) fichas, planilhas em excel, aplicativo 
 
____________________________________________________ 
 

16.  Tem orientação do Contador durante a produção: 

       (      ) sim     (    ) não 

 
17.  Com que frequência tem contato com o contador: 

(    )   semanal       (     ) mensal    (    ) semestral     (     ) anual  
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(    )  só quando precisa 

18.  Como é distribuído as tarefas da Associação/ Quem define: 

19.  Existe planejamento anual para produção de cada safra: 

(     ) sim     (    ) não 

20. Existe planejamento anual para  comercialização de cada safra: 

(     ) sim     (    ) não 
 

21. Faz previsão das Receitas e Gastos, com base: 
(    )  não prevê                           (     )  Com base no ano anterior    
(    ) Nos anos anteriores            (     )  outras formas  
 

22.  Controle da produção: 
(   )   controla plantio e colheita      (    ) controla  só plantio    
(   ) controla colheita                       (    ) Não tem controle 
 

23.  Possui registro desses controle: (    ) sim     (    ) não 
 

24. Faz controle separado por produto/ produção: 
(    ) sim     (    ) não 
 

25. Já fez algum de formação e aperfeiçoamento na área financeira:  
(     ) sim     (    ) não 
 

26. Separa gastos pessoais dos gastos da associação: (     ) sim     (    ) não 
 

27.  Como são compartilhados os gastos obtidos pela associação por todos os agentes? ( 
de forma igualitária ) 
 

28. Sua trajetória de vida influencia ao tomar decisões: (     ) sim     (    ) não 
 

29. Quais os benefícios de ser Presidente da associação? 
 

30.  A associação está apta a participar de editais de captação de recursos? 
 

31. Como a associação é vista pelos habitantes de Itiúba? Há visibilidade e 
reconhecimento social? 
 

32. O senhor (a) pode me contar como foi sua trajetória? 
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ANEXO ANEXO A - Parecer CEP
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