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Resumo 
 
Este artigo foi elaborado como avaliação para a disciplina – A reprodução do urbano – do 
PPGG/UFG/CAC e analisa a contribuição da luta pela Moradia Camponesa do Movimento 
Camponês Popular (MCP) para a resistência camponesa e o desenvolvimento dos territórios 
camponeses a partir do estudo de sua implementação no Estado de Goiás. Para as análises 
realizadas procedeu-se a uma revisão de literatura, à busca de documentação da experiência do 
MCP e da política habitacional rural, bem como entrevistas com mulheres camponesas que 
conquistaram a moradia. Verificou-se que a Moradia Camponesa impactou de forma 
significativa a vidas das famílias camponesas descapitalizadas. E ainda, percebeu-se a 
participação das mulheres como fator fundamental do projeto de moradia camponesa. 
 
Palavras-chave: Moradia camponesa. Habitação. Movimento social. Agricultura camponesa. 
 
 
Introdução 
 

“Se não houver frutos, 
Valeu a beleza das flores; 

Se não houver flores, 
Valeu as sombras das folhas; 

Se não houver folhas, 
Valeu a intenção da semente.”Henfil. 

 
O presente trabalho analisa a política de habitação rural brasileira, e a experiência do 

Projeto de Moradia Camponesa do Movimento Camponês Popular - MCP através do 

estudo de sua implementação no estado de Goiás. O setor habitacional do Brasil há 

muito tempo é afetado pela falta de moradia, tanto em territórios urbanos como nos 

rurais. No estado de Goiás não é diferente, e ainda, é importante destacar que naquelas 

comunidades rurais mais distantes dos centros urbanos, tem havido ao longo da História 

uma menor oferta de serviços e políticas, como habitação, transporte, telefonia, etc. 
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O Governo Federal lançou em 2003 o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), 

com objetivo de reduzir o déficit habitacional rural no Brasil. Este programa é voltado 

aos camponeses em condições socioeconômicas vulneráveis, com renda de até 3 salários 

mínimos. No entanto, foram identificados fatores que dificultam o acesso dos 

camponeses ao programa, como por exemplo, a enorme burocracia em relação às 

documentações exigidas, a desconsideração do problema fundiário brasileiro, pois 

grande parte dos camponeses não possui documentação da terra. Destacamos ainda a 

enorme concentração do programa em algumas regiões do país, como a região sul. 

O acesso às novas moradias é um fator que melhora qualitativamente a vida das famílias 

camponesas. A descapitalização sofrida pela agricultura camponesa nas últimas décadas 

impossibilita que as famílias invistam na melhoria de suas condições de vida, como na 

moradia, equipamentos, etc. 

Essa realidade é resultado de um processo histórico que massacrou o campesinato. No 

decorrer da história no campo brasileiro, o agronegócio se impôs, fortalecendo o 

latifúndio, as empresas transnacionais, o uso de agrotóxicos, e a produção de 

monoculturas para a exportação, em detrimento da produção de alimentos. Este modelo 

ameaça os camponeses, sobrecarregando principalmente as mulheres que têm 

atribuições dentro e fora da casa, pois têm de suprir a família de cuidados e alimentação, 

enquanto grande parte dos homens busca renda da “porteira pra fora”.  

As moradias camponesas são executadas através do PNHR e da parceria com o governo 

do estado de Goiás, através da Agencia Goiana de Habitação (AGEHAB) são 

percebidas pelas famílias camponesas como uma importante conquista social. As 

famílias camponesas que conquistam sua moradia camponesa expressam grande alegria 

por conseguirem viver com mais espaço, higiene, beleza, enfim com mais dignidade. 

Essa satisfação se expressa na autoestima das famílias, principalmente das mulheres 

camponesas, o que fortalece a resistência no campo.  

Como metodologia de estudo para esta pesquisa, optou-se por estudar a implementação 

do Projeto de Moradia Camponesa no Movimento Camponês Popular – MCP no estado 

de Goiás. A pesquisa utilizou concomitantemente a abordagem quantitativa e 

qualitativa. Foram levantados dados quantitativos sobre o projeto no estado, bem como 

entrevistas, principalmente com as mulheres camponesas. A principal contribuição é o 

fato de, como membro do MCP pude acompanhar o processo “por dentro”, vivenciando 

cada etapa desta luta ao lado das camponesas. 



 

3 

A Habitação Rural no Brasil 
 
No Brasil, além de quantidade insuficiente de moradias, também há aquelas que são 

inadequadas por apresentarem deficiências graves na infraestrutura e/ou por estarem em 

áreas com adensamento excessivo, e certamente poder-se-ia elencar outros problemas 

na área de moradia. Por isso, neste estudo usar-se-á a expressão “problemas 

habitacionais”, por entender que ela é mais abrangente do que a expressão “déficit 

habitacional”, comumente utilizada. 

A Fundação João Pinheiro - FJP em 2008 estimou que, no Brasil, necessita-se de 5,5 

milhões de habitações, das quais, 4,6 milhões nas áreas urbanas e cerca de 1 milhão nas 

áreas rurais. E ainda segundo a FJP, faltam no Centro Oeste de 17,7 mil moradias. Junto 

com os problemas de saúde, educação, crédito e má distribuição de renda, entre outros, 

os problemas de habitação são geradores de exclusão social. As políticas públicas em 

sua maioria não são realmente criadas para por fim a exclusão social, elas visam, antes, 

atender a interesses políticos, ideológicos e econômicos. Revestem-se de caráter 

assistencialista, não agem na estrutura, apenas na conjuntura e ainda, não são 

permanentes. 

A rápida e intensa urbanização ocorrida no país na segunda metade do século XX fez 

com que a parte do campesinato que permaneceu fosse ainda mais abandonada pelos 

governos. Como os recursos para financiamento de moradias para a população de menor 

renda, desde os primeiros programas habitacionais são disponibilizados com recursos 

via FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, apenas os trabalhadores urbanos, 

com CTPS – Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço assinada, tinham acesso a eles. 

Os camponeses por não serem considerados contribuintes do FGTS, não eram 

atendidos. Foram mais uma vez excluídos. 

No final dos anos de 1990 os movimentos sociais rurais começaram a questionar a falta 

de políticas publicas para moradia no campo brasileiro. Depois de muita luta o governo 

federal começa a debatera necessidade de uma política de moradia para os camponeses. 

Mas permanecia a alegação de que os camponeses não eram contribuintes do FGTS, por 

isso, não poderiam ser beneficiados por programas que atendiam os trabalhadores 

urbanos. Antes que o governo encerrasse a discussão, os camponeses se mobilizaram 

em 1995, no Rio Grande do Sul, e conseguiram provar que contribuem, sim, para o 

FGTS, apesar de não estarem diretamente vinculado a ele, uma vez que, sem a produção 

dos camponeses, não haveria as indústrias de alimentos, entre outras. Dessa forma os 
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camponeses e camponesas passam a ser contemplados por políticas de moradias do 

governo federal e, mais recentemente, em Goiás do governo estadual. 

A construção das primeiras casas na área rural por um programa do governo federal 

para as famílias camponesas ocorreu em 2000 no Rio Grande do Sul. A partir daí, 

diversas organizações e movimentos sociais do campo intensificaram a luta pela 

moradia rural que, além de ser um direto natural favorece a permanência camponesa na 

terra. 

O Movimento Camponês Popular - MCP, iniciou em 2008 um trabalho de luta pela 

moradia rural, denominada pelo movimento como “moradia camponesa”, e assim 

definida no caderno pedagógico intitulado “O Movimento Camponês Popular e a Luta 

por Moradia Camponesa”: Moradia Camponesa não é só a casa, é o ambiente, 

embelezado com jardins, mata nativa, pássaros, pomar, hortas, plantas medicinais e o 

conjunto da infraestrutura necessária para a vida camponesa”. 

Entre 2008 e 2012, o MCP conseguiu efetuar um importante projeto de habitação rural 

no estado de Goiás. É esta experiência que analisar-se-á seguir. 

 

O Movimento Camponês Popular e a luta pela moradia camponesa 
 
O Movimento Camponês Popular – MCP nasceu em Goiás em 2008. Atua em grande 

parte do estado de Goiás organizando as famílias camponesas em grupos de base nas 

comunidades rurais para defender e conquistar seus interesses. Em setembro de 2009 o 

MCP realizou seu I Congresso “um Ano de MCP” em Goiânia com a participação de 

200 camponeses e camponesas dos Estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Tocantins, 

entre os quais um militante da luta de Trombas e Formoso, ocorrida no Norte de Goiás 

entre 1950 e 1957. 

Após o congresso, o MCP fortalece sua organização no Estado de Goiás e fortalece os 

laços com outros estados no intuito de construir o movimento nacionalmente, 

principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde já havia desde o início do 

surgimento do MCP uma vontade por parte de camponeses gaúchos de se construir a 

organização no estado. 
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Foto Congresso “um Ano MCP” Goiânia GO - 2009 

 
Fonte: arquivo do MCP 
 

O MCP é um movimento camponês de caráter popular, autônomo, formado por 

camponeses e militantes sociais, organizado em grupos de base nas comunidades rurais 

e sempre respeitando a diversidade camponesa. Entre as ações que considera prioritárias 

para o fortalecimento do campesinato, estão: o resgate, a produção, a multiplicação e a 

distribuição de sementes de variedades crioulas, a produção de alimentos de forma 

diversificada e agroecológica, e o projeto de Moradia Camponesa. 

O trabalho de resgate, produção, multiplicação e distribuição de sementes crioulas do 

MCP é um dos maiores do país. Já foram produzidas e distribuídas cerca de 800 

toneladas de sementes crioulas em Goiás e em outros estados, inclusive o movimento 

possui uma parceria com pesquisadores da Embrapa Cerrado para realização de 

pesquisas de produtividade e melhoramento das sementes crioulas. 

Em 2011, realizou a “Feira e Festa das Sementes, Mudas e Raças Crioulas em Defesa da 

Biodiversidade” e o “Seminário Biodiversidade e Sementes Crioulas” na Universidade 

Federal de Goiás – Campus Catalão entre os dias 07 e 10 de julho. A Feira contou com 

30 barracas de exposição de artesanato, processados, mais de 2000 mudas, 29 raças 

crioulas e mais de 300 variedades de sementes crioulas, das quais 25 variedades de 

milho, 12 de mandioca, 5 de arroz, além de sementes e mudas de frutas e flores. 
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Foto: Seminário Biodiversidade e Sementes Crioulas. Catalão/GO 

 
Fonte: arquivo do MCP 
 
Foto: Feira de Sementes Crioulas. Catalão/GO 

 
Fonte: arquivo do MCP 
 
O trabalho do MCP com as Moradias Camponesas foi considerado um dos melhores 

projetos de moradia rural do país pelo governo federal e hoje está concorrendo com 

outras 40 experiências do mundo todo ao Prêmio Habitat, da ONU, que será definido 

em outubro de 2012 em Dubai. 

A Moradia é uma conquista importante para as famílias camponesas, já que ela é a 

referencia tanto da vivencia da família como da produção camponesa. Com a melhoria 
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da casa, a família melhora sua qualidade de vida e auto-estima para continuar vivendo 

no campo. 

Como os recursos do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR do governo 

federal, lançado em 2003, eram insuficientes para construir uma casa digna, que, para o 

MCP, precisa ter no mínimo 80 m², o movimento se organizou e realizou diversas 

manifestações em Goiânia para que o governo do Estado de Goiás complementasse a 

construção, ou as reformas e/ou ampliações das moradias camponesas. O Movimento 

foi vitorioso e foram conseguidos os recursos. 

O projeto de Moradia Camponesa, têm conseguido abarcar a totalidade da unidade 

camponesa, pois além da casa, o projeto propõe a melhoria da renda da família com a 

produção de sementes de variedades crioulas, da alimentação com a implantação ou 

melhoramento do pomar, hortaliças e do embelezamento com a jardinagem. 

 

A moradia camponesa como conquista da luta: as perspectivas das mulheres 
camponesas 
 
As mulheres protagonizaram a luta de conquista da moradia camponesa, talvez porque a 

casa seja do ponto de vista antropológico “um espaço da mulher”. Os homens 

geralmente pensam no plantio da lavoura, nos animas de grande porte (gado), da 

“porteira para fora”, ou seja, cuidam do que “traz renda” para a família. As mulheres 

responsáveis pelos filhos e pela casa dedicam-se ainda à criação dos animais de 

pequeno porte, ao cultivo do quintal e da horta e ao artesanato, dentre outros trabalhos 

na unidade camponesa. 

A falta de uma moradia com as mínimas condições para viver traz como uma grave 

consequência: a falta de estima, tanto para a mulher, como para o jovem ficar no campo, 

pois eles têm vergonha da casa em que vivem e por isso, não podem receber as outras 

pessoas, sejam familiares, sejam amigos. 

Assim, são as mulheres camponesas quem vêm mais de perto à necessidade de uma casa 

com as mínimas condições para uma vida com dignidade, o que significa uma casa que 

realmente proteja as pessoas que nela habitam e que ofereça meios para a manutenção 

da saúde, como higiene, condições para preparar os alimentos e certo conforto.  

O engajamento das mulheres no MCP traz, além da conquista da moradia camponesa, 

uma mudança necessária no comportamento social delas, a quem, historicamente, foi 

negada papel ativo nas transformações, relegando-as à invisibilidade. Segundo Scott,  
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A invisibilidade das mulheres, segundo esta perspectiva, se deve à ideologia 
das esferas separadas, que as definiu como seres exclusivamente privados, 
negando assim sua capacidade de participarem da vida pública, política. Tão 
grande tem sido o poder da ideologia que ainda quando trabalham ou tenham 
uma atuação política, suas atividades são definidas como extraordinárias ou 
anormais e, por isso, alheias ao âmbito da política autêntica ou séria. A 
desvalorização das atividades da mulher desvalorizou também a visão das 
mulheres como sujeitos históricos e como agentes de mudança (SCOTT, 
1992, p. 48). 
 

A luta e a conquista de um direito capacita as pessoas para outras lutas e os benefícios 

da melhoria das condições de vida vai se estendendo outros grupos e lugares. Mas 

nenhuma luta se luta só. 

 

Mobilização do MCP em Goiânia-GO 

 
Autora Sandra A. Alves, em março de 2012. 

 
Um pouco desta importância da moradia camponesa pode ser percebida no depoimento 
da camponesa Maria Alexandrina, transcrito a seguiri: 
 

“Eu, toda a minha vida, morei em fazenda dos outros. E o meu sonho sempre 
foi o de construir uma casa minha. Eu morava em uma casa de adobe, 
começava a chover e a casa derretia. A gente varria e logo estava sujo, 
porque a casa era de chão batido. Minha casa fica em um lugar bonito, em 
frente a uma mata. Eu agradeço a Deus e a todos que me ajudaram. Eu não 
tinha dinheiro para fazer o pagamento na Caixa e toda a comunidade me 
ajudou com o dinheiro. Eles são todos irmãos de comunidade e irmãos 
camponeses. Amigo é para essas horas. Todos chegam a minha casa e dizem 
que o lugar é muito bonito, que a vista é muito bonita. Agora estou 
construindo minha casa que também é bonita. Eu tinha medo de chuva, 
porque eu pensava que a casa não ia aguentar. Eu chorava e passava muito 
apuro. Mas agora estou feliz.”Nós morávamos em um rancho onde chovia à 
noite e tirava o telhado. Eu tinha seis filhos dentro de casa. De noite, ao ver 
aquilo, me dava pavor de chuva. As paredes da casa iam caindo, porque era 
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mal feita e as telhas velhas davam muita goteira. Eu passava medo demais. 
Eu rezava todos os dias, pedindo a Deus para que me desse uma casa. Deus 
me deu uma casa devagarzinho, comigo lutando. Pra mim não existe casa 
melhor que a que eu tenho hoje. Eu fico feliz demais. Meu esposo, meus 
filhos, até meu netinho que mora comigo estão satisfeitos demais. Sinto 
muita emoção em saber que a casa chegou para mim. Falta só um restinho 
para terminar, mas eu já estou morando dentro dela. Eu peço a Deus para que 
os outros também consigam uma casa, assim como eu consegui. Deus me deu 
a felicidade de ganhar uma casa e a felicidade para minha filha que ganhou 
uma filhinha. A felicidade que eu recebi é a mesma que a minha filha recebeu 
de ganhar uma criança.”Maria Alexandrina, Vianópolis (GO). 

 

Também as camponesas Maria da Luz de Catalão/GO, primeiro, e a Edileuza de 
Crixás/GO, esclarecem a importância de uma moradia segura, inclusive para o cultivo 
da afetividade e dos laços de família. 

 
“Estou feliz demais com minha moradia. Minha casa era velha, ruim, 
molhava dentro quando chovia, era pequena, mal feita e estava caindo. 
Depois da construção da casa nova os netos passaram a fazer mais visitas e 
divertem-se mais. Antes eles tinham medo de chutar uma bola e a casa cair. 
Agora ficou melhor, eles têm mais conforto e é difícil fazer com que eles 
voltem para a cidade onde moram com os pais.” Maria da Luz Pires, 
Catalão (GO). 
“Agora já estou morando na casa nova e estou muito feliz. Estou me sentindo 
mais animada, agora tenho prazer em receber meus filhos que vêm me visitar, 
porque agora não chove mais dentro de casa.” Edileuza Maria Moreira 
Neves, Crixás (GO). 

 

A consciência de que a luta é coletiva, leva a consciência de que o direito se concretiza 

individualmente para as famílias, mas é um direito social que deve, portanto, ser 

estendido a todos. 
Muitas vezes nós pensamos em desistir, mas nós insistimos e conseguimos a 
nova moradia, não ganhamos de ninguém, porque ela é direito nosso. Com a 
casa nova dá muito mais gosto cultivar flores. Quando eu estou bem cuido 
das plantas e quando estou mal cuido também. Aguar e cuidar das plantas me 
faz esquecer tudo de ruim. É só mexer com as flores que tudo fica bom. Tem 
algumas flores que são da minha bisavó. Eu peguei muita muda e semente 
para manter as plantas que estão na minha família há muitos anos. Eu uso 
tudo natural, da roça mesmo, para deixar as flores bonitas. E minha netinha 
sempre está junto, ela gosta de ajudar. Rosalina Lobo, Vianópolis (GO). 
Consegui minha nova moradia com a ajuda de muita gente e com muita luta, 
não foi fácil, mas hoje estou feliz, de coração, pela minha casa maravilhosa. 
Ivonete Dias, Crixás (GO). 
 Acho muito importante mobilizar porque isso traz benefícios para a zona 
rural. A luta nos dá casas, lavouras agroecológicas, ensaios com sementes 
crioulas, banco de sementes, mas também nos dá muito mais, ela me trouxe 
muitas amizades, confiança. Vamos lutar aqui na nossa região até que todos 
melhorem de vida. Raimunda, Uirapuru (GO). 

 

As pessoas que lutam pela Moradia Camponesa, o fazem pela necessidade e pelo sonho 

de viver melhor: 
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“Meus filhos me ligavam à noite preocupados se a chuva não tinha derrubado 
minha casa, se ela não tinha caído. A cada chuva era a mesma preocupação. 
Deu uma chuva forte, quando eu já estava na nova casa, eu deitei e eu fiquei 
escutando aquela chuvinha saborosa. Eu pensava, graças a Deus, eu não estou 
mais deitada e vendo o céu, não estou molhando e não estou mudando as 
coisas de lugar.” – Divina Vianópolis (GO). 

 

Analisando os depoimentos das camponesas, compreendemos como estas participam 

deste processo de luta no MCP, e percebem a moradia como uma necessidade coletiva 

(da família). A conquista da moradia, a partir da atuação no movimento social, pode ser 

percebida como uma forma de transpor os limites do espaço doméstico rumo à sua 

inserção no espaço público. 

Nesta perspectiva, o enfoque de gênero é uma categoria fundamental que permite tirar o 

véu que inviabiliza às desigualdades existentes nas relações de gênero construídas ao 

longo da história e também da diferença anatômica entre o homem e a mulher que tem 

produzido uma divisão social do trabalho que inferioriza a mulher, como afirma Santos: 
 
... a diferença anatômica entre os órgãos sexuais pode ser vista como 
justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros e, 
principalmente, da divisão social do trabalho. Parece que é assim que o 
mundo se divide: isso é coisa de homem, isto de mulher. Tal naturalização 
acentuou durante muito tempo vantagens, superioridade para o homem e 
submissão para a mulher. (SANTOS, 2009, p. 47). 

 

No campesinato, essa divisão social do trabalho é vivida no dia a dia das mulheres. Essa 

dominação viril do homem que subjuga as mulheres, se expressa muitas vezes nos 

diversos tipos de violência, como a violência psicológica, a violência sexual e até a 

violência física. No entanto, com as diversas organizações feministas e movimentos 

sociais, a dominação masculina e a subjugação da mulher têm sido questionados e 

rediscutidos, inclusive com as mulheres camponesas. Assim, para Paulilo, as mulheres 

não se tornam necessariamente feministas, mas modificam sua inserção na rede de 

poderes de sua comunidade, provocando um efeito transformador. (Paulilo, 2003). 

O engajamento das mulheres nos movimentos políticos e sociais, como o MCP, 

possibilita ver o que, em todas as áreas da vida, o rompimento das dicotomias, como o 

individual e coletivo, entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre campo e 

cidade que envolve as redes de relações humanas que redefinidas possibilitarão a 

criação de novas relações de poder.  

As mulheres que canalizam sua luta no MCP lutam no espaço público. Apesar, do 

espaço público, ser considerado o espaço do homem, as mulheres se fazem presente, 
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colocam suas reivindicações e causam um efeito transformador nas suas vidas e nas 

suas comunidades.  

Considerações finais 
 
A constituição e o funcionamento atual do PNHR é resultado do debate e reivindicações 

das organizações sociais envolvidas, pois o Programa foi constituído a partir da 

demanda das organizações e movimentos camponeses. O envolvimento dos camponeses 

e camponesas presentes no dia a dia permitiu a ampliação dos resultados, 

proporcionando maior eficiência e efetividade da política social. 

A Moradia Camponesa proporcionou um impacto positivo nas comunidades rurais do 

estado de Goiás, tanto econômico quanto social, dando condições para as famílias 

permanecerem na terra. No entanto, a moradia sem políticas públicas que garantam 

renda para a família, não é suficiente para manter o campesinato no campo.  Para tanto, 

se faz necessário outras políticas que garantam assistência técnica, crédito subsidiado, 

política de preço mínimo, garantia de comercialização, dentre tantas outras.  

Morar bem é um desejo de todas as famílias camponesas. Esse bem estar é 

potencializado pela conquista que cada família conseguiu na luta coletiva, favorecendo 

sua auto- estima e o prazer de viver bem no campo. 

As mulheres que conquistaram sua moradia na luta a fizeram pela necessidade coletiva 

(da família). A conquista da moradia, a partir da atuação no movimento social, pode ser 

percebida como uma forma de transpor os limites do espaço doméstico rumo à sua 

inserção no espaço público. 

O engajamento das mulheres no MCP traz, além da conquista da moradia camponesa, 

uma mudança necessária no comportamento social delas, a quem, historicamente, foi 

negada papel ativo nas transformações, relegando-as à invisibilidade. A participação das 

mulheres nas diferentes instancias da luta, assumindo a identidade de mulher 

camponesa, vem superando sua invisibilidade social e política, além de iniciar uma 

ruptura do isolamento da vida privada e as inserir no espaço público. 

 
Nota 
________________ 
i - Todos os depoimentos citados são resultados de entrevistas realizadas por Marina Muniz, jornalista que 
contribui com o MCP. 
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