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Não somos covardes 

Pegue os cereais e a lona, junte a criançada 
pois sem-terra organizados é terra ocupada 

De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes 
somos contra o latifúndio, só produz maldade. 

Existem dois projetos em jogo, isso já está claro 
contradições entre sem-terra e latifundiário 

Pois um projeto é liberdade, vida e produção 
o outro injustiça, morte e especulação. 

 
Companheirada, pra burguesia não tire o chapéu 

Mesma que ela nos prometa o céu 
É falsidade! Quer nos enganar 

Grita sem-terra, unindo as forças, ocupando o chão 
Mesmo debaixo desta repressão 

A nossa luta não pode parar. 

A terra é mãe do lavrador, e quem lavra este chão 
pois ela sendo repartida aumenta esse pão 
O pão que encherá a mesa do trabalhador 

por isso é bem justa essa luta contra o opressor 
Fazer da luta imediata escola pro futuro 

e derrubar o jogo duplo de cima do muro 
Unidos campo e cidade vamos construindo 

e um dia contra a burguesia vai ser jogo duro. 

Reforma Agrária! Já que as direitas nunca fazem nada 
trabalhadores das mãos calejadas 

organizados vão fazer na marra 
Socialismo! Essa idéia não pode cair 

Mesmo que alguém tente nos iludir 
A liberdade será conquistada! 

 
Zé Pinto 

 

 

 



Resumo 

 
Este trabalho teve como intuito analisar os impactos causados pela 
implementação dos assentamentos no município de Buritis – Minas Gerais. A 
região de Buritis tem uma vasta concentração de terras nas mãos de 
multinacionais produtoras de grãos com a mais alta tecnologia de produção em 
grande escala, a monocultura na organização expressiva do agronegócio aliado 
ao capital financeiro contrastando com os milhões de hectares nos latifúndios 
atrasados que por sua vez servem de reserva de terras para futuras 
especulações. A pesquisa realizada nos permitiu analisar através das entrevistas 
com as famílias assentadas e com os comerciantes locais os impactos que os 
assentamentos de Reforma Agrária trouxeram para a região de Buritis – Minas 
Gerais. Trazendo para a realidade especifica do Assentamento Mãe das 
Conquistas que como os relatos trazem bem a sua constituição foi forjada com 
muita luta e resistência das famílias que ainda hoje resistem a luta pelo descaso, 
inoperância e abandono do Estado. Na região do Distrito Federal e Entorno, o 
MST iniciou seus trabalhos de articulação a partir de 1992. A permanência dos 
povos do campo no campo passa por vários fatores: acesso à terra e aos 
recursos naturais existentes; qualidade de vida; geração de renda; soberania 
alimentar; infraestrutura, educação dentre outros. A pesquisa realizada nos 
permitiu analisar os impactos que os assentamentos de Reforma Agrária 
trouxeram para a região de Buritis – Minas Gerais. As famílias expressam o 
quanto o acesso à terra melhorou as suas condições de vida apesar de frágil e 
incompleta a política de Reforma Agrária Brasileira. Estes impactos são 
expressados pelos assentados na mudança no seu modo de viver e produzir e 
são expressadas pelos impactos que causaram no município com a introdução 
de novos produtos nos mercados e principalmente o investimento que fizeram 
no mercado local a partir do acesso aos créditos governamentais. A avaliação 
que fazem os comerciantes consegue expressar em partes estes impactos. 
Avaliam o aumento da produtividade e oferta de novos produtos, geração de 
empregos e circulação de mercadorias e serviços. Trazendo os limitantes 
presentes para o avanço na produção e comercialização dos produtos dos 
assentados que ainda são condicionados a entrega de seus produtos a 
atravessadores. 
 
Palavras-chave: Assentamentos. Reforma Agrária. Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Impactos na sociedade local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Resumen  
 

Este trabajo se pretende analizar los impactos causados por la aplicación de los 
asentamientos en el municipio de Buritis - Minas Gerais. La región Buritis tiene 
una gran concentración de tierras en manos de las multinacionales productoras 
de cereales con la tecnología de producción más alto en gran escala, el 
monocultivo en la agroindustria organización expresiva, junto con el capital 
financiero en contraste con los millones de hectáreas a finales de los predios que 
a su gire a servir como una reserva de suelo para la futura especulación. La 
máxima expresión de la lucha por la reforma agraria en la región noroeste minera 
se debió organización Movimiento de los Sin Tierra - MST que culminó con la 
ocupación de la granja Barriguda en 1995. Esta ocupación dio lugar a muchas 
otras ocupaciones en todo el noroeste de minería. La encuesta nos permitió 
analizar el impacto que los asentamientos de reforma agraria llevados a la región 
Buritis - Minas Gerais. Con lo que la realidad especifica la Madre de Solución de 
logros que a medida que los informes y llevar su constitución se forjó con mucha 
lucha y resistencia de las familias que aún se resisten a la lucha por la 
negligencia, ineficiencia y el abandono del Estado. En la región del Distrito 
Federal y sus alrededores, el MST inició su trabajo en conjunto desde 1992. La 
permanencia de la gente de campo en el campo pasa por varios factores: el 
acceso a la tierra y los recursos naturales; calidad de vida; la generación de 
ingresos; la soberanía alimentaria; infraestructura, educación y otros. La 
encuesta nos permitió analizar el impacto que los asentamientos de reforma 
agraria llevados a la región Buritis - Minas Gerais. Las familias expresan el grado 
de acceso a la tierra mejoraron sus condiciones de vida a pesar de la política de 
reforma agraria brasileña frágil e incompleta. Estos impactos se expresan 
mediante el establecimiento de los cambios en su estilo de vida y de producción 
y se expresan por el impacto que causó el municipio con la introducción de 
nuevos productos en los mercados y en especial la inversión que hicieron en el 
mercado local de acceso a los préstamos del gobierno. La evaluación hecha 
comerciantes pueden expresar en estas piezas de impactos. Evaluar aumento 
de la productividad y ofrecer nuevos productos, la creación de empleo y el 
movimiento de bienes y servicios. Trayendo regalos para limitar el aumento de 
la producción y comercialización de los productos de los colonos que todavía 
están condicionaron la entrega de sus productos a intermediarios. 
 
Palabras clave: asentamientos. Reforma agraria. Movimiento de los 
Trabajadores Sin Tierra. Impactos en la sociedad local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SUMMARY 
 
 
This work was intended to analyze the impacts caused by the implementation of 
the settlements in the municipality of Buritis - Minas Gerais. The Buritis region 
has a large concentration of land in the hands of multinationals producing grain 
with the highest production technology in large-scale, monoculture in expressive 
organization agribusiness coupled with the financial capital in contrast to the 
millions of hectares in the late landholdings which in turn serve as a land reserve 
for future speculation. The survey allowed us to analyze through the interviews 
with the families' and local traders the impact that the settlements of Agrarian 
Reform brought to Buritis region - Minas Gerais. Bringing reality specifies the 
Settlement Mother of Achievements that as the reports and bring its constitution 
was forged with a lot of struggle and resistance of the families who still resist the 
struggle for neglect, inefficiency and State abandonment. In the region of the 
Federal District and surrounding areas, the MST started their joint work since 
1992. The permanence of the field people in the countryside passes by several 
factors: access to land and natural resources; quality of life; income generation; 
food sovereignty; infrastructure, education and others. The survey allowed us to 
analyze the impact that the settlements of Agrarian Reform brought to Buritis 
region - Minas Gerais. Families express how much access to land improved their 
living conditions despite fragile and incomplete Brazilian agrarian reform policy. 
These impacts are expressed by setting the change in their way of living and 
producing and are expressed by the impact that caused the municipality with the 
introduction of new products in the markets and especially the investment they 
made in the local market from access to government loans. The assessment 
made traders can express in these parts impacts. Evaluate increase productivity 
and offer new products, job creation and movement of goods and services. 
Bringing gifts for limiting the increase in the production and marketing of products 
of the settlers who are still conditioned the delivery of their products to 
middlemen. 
 
Keywords: Settlements. Land reform. Landless Workers' Movement. Impacts on 
local society. 
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Introdução 

 

A presente pesquisa teve como propósito analisar os impactos causados 

e gerados pelos Assentamentos de Reforma Agrária na região de Buritis – MG. 

Ao longo da minha trajetória de vida sempre fui camponês, mas, nunca tive terra. 

Por isso, vi, especialmente na região de Buritis – MG, a oportunidade de 

mudança na minha vida através da luta pela Reforma Agrária no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra MST. Durante esta caminhada pude conhecer 

vários lados da luta. O político, o social, o ambiental e o econômico. Desde o ano 

de 1998 sigo determinado a mudar a minha realidade e a de inúmeras famílias 

na região. 

Com a realização da pesquisa procurei revelar as diversas contribuições 

desenvolvidas ao longo destes anos nas conquistas efetivas que alcançamos e 

outras que ainda na pauta de luta. A mais importante delas foi a terra, que por 

estar sendo dividida entre famílias de camponeses torna-se o maior triunfo da 

luta. Outra grande conquista é a escola do campo. Buscamos entender a escola 

do campo como transformadora da nossa realidade e com uma formação 

diferenciada visando uma educação por meio das práxis. 

 Para realizar esta pesquisa qualitativa, entrevistamos 07 famílias 

assentadas Assentamento Mãe das Conquistas que estiveram ativamente na 

luta estes anos. Entrevistamos também o comercio local de Buritis aqui 

representados por dois mercados e duas casas de produtos agropecuários. 

Visando ter uma amostra do desenvolvimento das famílias pela sua produção 

dentre outras rendas e no comercio os estabelecimentos que tradicionalmente 

são referência entre as famílias assentadas.  

Durante a minha trajetória no movimento social do campo na luta pela 

reforma agrária, justiça social e dignidade percebi os inúmeros impactos que a 

conquista da terra pelas famílias trouxe para a região onde moro e atuo.  

Todas as conquistas iniciaram primeiro na luta pela terra. Consciente 

quem luta vê a terra como sinônimo de liberdade, alimento, segurança e vida.  

Neste sentido, a presente pesquisa teve o objetivo de identificar e refletir 

sobre estas conquistas, e sobre as mudanças que elas trouxeram para a vida 

destas famílias e para o município.   

 O percurso metodológico é a sequência de passos e decisões que vamos
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 tomando ao longo da pesquisa e que vão tomando forma, na medida em que 

nos aproximamos mais da teoria e nos envolvemos mais com o tema. Pode, 

portanto, sofrer modificações, conforme as avaliações, leitura e sugestões que 

formos acrescentando a este trabalho.   

 A partir dos objetivos que a pesquisa pretende alcançar a metodologia 

que utilizaremos se baseia em uma visão dialética da produção de 

conhecimento. Esta visão entende a realidade de maneira histórica, rica em 

relações e determinações e está em constante transformação. A partir desta 

compreensão definimos os seguintes aspectos da pesquisa 

A pesquisa qualitativa, portanto, que a meu ver é a que mais se encaixa 

nos meus objetivos, não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, neste caso as 

famílias assentadas e os comerciantes do município de Buritis - MG  

 

 Os meus objetivos específicos foram os de identificar os impactos gerados 

na região de Buritis pela organização das famílias assentadas nos projetos de 

Reforma Agrária; descrever o processo de constituição dos assentamentos da 

região de Buritis; identificar os principais indicadores de impactos econômicos 

na sociedade de Buritis; identificar os impactos da Reforma Agrária na vida das 

famílias assentadas no assentamento Mãe das Conquistas. 

Esta será uma pesquisa qualitativa. Conforme (GONSALVES, 2011, p.71) 

a pesquisa qualitativa estuda a realidade dos sujeitos buscando compreender a 

interação entre sujeitos produtores de realidade e de conhecimento.  

 A realidade investigada seria, portanto, construída pela interação entre 

sujeitos, pelas trocas que conferem significados as mutantes configurações 

sociais. (GONSALVES, 2011, p.71). 

 Os instrumentos de pesquisa serão: aplicação de questionários aos 

assentados do P.A Mãe das Conquistas, memórias doa autor e aplicação de 

questionário aos comerciantes do município de Buritis - MG. 

 Os sujeitos da pesquisa serão as famílias assentadas no P.A Mãe das 

Conquistas, o autor, os comerciantes do município e lideranças dos movimentos 

sociais do município de Buritis – MG.  A pesquisa será realizada no Município de 

Buritis – MG e o Assentamento Mãe das Conquistas. 
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Coleta de dados  

 A coleta de dados foi realizada através: 

1. Entrevista com onze famílias do Assentamento Mãe das Conquistas que 

fizeram parte da luta pela reforma agrária em Buritis – MG.  

2. Memórias do autor 

3. Diálogo com lideranças 

4. Entrevista com os quatro comerciantes. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Objetivos específicos Procedimento/técnicas/sujeitos 

Descrever o processo de constituição dos 

assentamentos da região de Buritis. 

 

Memórias do autor 

Questionário com 07 famílias 

assentadas no Assentamento Mãe das 

Conquistas.  

Diálogo com lideranças 

Identificar os principais indicadores de impacto 

econômicos na sociedade de Buritis. 

 

Questionário com 04 comerciantes  

 

 Identificar os impactos da Reforma Agrária na 

vida das famílias assentadas no Assentamento 

Mãe das Conquistas. 

 

Entrevista com 07 famílias assentadas 

no Assentamento Mãe das Conquistas 

Memórias do autor  

 

 

Análise dos dados 

 A análise de dados foi realizada com base nas informações colhidas dos 

questionários, buscando estabelecer relações entre o momento histórico da luta 

pela reforma agrária, a permanência das famílias no campo e a visão da 

sociedade através dos comerciantes. 
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CAPITULO I - História de Vida, na luta pela sobrevivência, pela terra e pela 

Educação do Campo. 

 

 Sou nascido no município mineiro de Paracatu, no dia 19 de março de 

1974, sou o primogênito de 6 irmãos. Nasci no campo e desde pequeno soube 

como é sofrida a luta dos trabalhadores do campo, nesta época não havia 

nenhum vínculo empregatício entre os trabalhadores rurais e os fazendeiros. 

Então de “mamando a caducando” eram obrigados a trabalhar sem horário, folga 

ou qualquer tipo de direitos trabalhistas. Assim trabalhávamos anos em uma 

fazenda, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos e apenas meu pai recebia o 

ordenado e quando éramos demitidos era como se fosse um despejo. 

Produzimos tanta riqueza e saímos sem qualquer direito, “com uma mão na 

frente e outra atrás”, a procura de outra fazenda para trabalhar. Percorremos o 

estado de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal sempre nas fazendas. Em1984 

a minha mãe juntou os seus seis filhos e participou junto com um grupo de 

famílias de uma grande ocupação na zona rural do Gama – DF chamada Ponte 

Alta. Não houve sucesso, logo foram despejados. A coisa foi apertando e ainda 

trabalhando nas fazendas da região o meu pai foi trabalhar como garimpeiro em 

Paracatu – MG e vinha em casa uma vez ao ano. Minha mãe no período assumiu 

toda a nossa criação e eu acabei assumindo o papel de pai dos meus cinco 

irmãos. Ajudei na educação, na criação e por isso não dei seguimento aos 

estudos quando jovem. A última fazenda que trabalhamos como assalariados 

rurais foi em Santa Maria – DF em 1996, ali produzíamos hortaliças, verduras, 

frutas, frango e ovos para vender nas feiras das cidades próximas. No início de 

1999 ouvi falar do MST através de um amigo e fomos acampar no acampamento 

Chico Mendes no município de Arinos – MG, iniciava se ali a nossa luta por terra 

eu tinha 25 anos de idade. No princípio era o que almejávamos depois de 

trabalhar a vida toda em fazendas como assalariados rurais, meeiros e bóias 

frias. Neste contexto fui conhecendo um lado da luta que não sabia e que era 

muito além da conquista por terra, era a conquista da liberdade! Enfim teríamos 

uma terra que era nossa e poderíamos trabalhar desfrutar e ver o fruto do nosso 

trabalho.  Não ficamos no Projeto de Assentamento Chico Mendes porque a 

estimativa de famílias ultrapassava o número de acampados. Já atuava 

ativamente como militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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– MST pelo setor de Frente de Massa, atividade que me rendeu inúmeros 

processos devido à perseguição política aos movimentos sociais. 

 Fui assentado em 2002 no município de Buritis – MG no assentamento 

Mãe das Conquistas. 

A minha história na Educação do Campo se inicia nos campos da luta pela 

Reforma Agrária. Lutas travadas contra o poder hegemônico para garantir 

qualidade de vida no campo. Segui nesta luta muitos anos, aprendendo e 

ensinando na prática.  A Licenciatura em educação do Campo na minha vida 

iniciou se em 2008. Ao me inscrever no vestibular vi a oportunidade de seguir na 

luta pela transformação social e ter novos horizontes através da busca 

incessante pelo conhecimento.  

A Educação do Campo se envolve com os espaços que vão para além da 

estrutura da sala de aula. Espaços de produção de conhecimento promovendo 

a formação de identidade viva e presente, de possibilidades e existência social, 

sendo constituída, idealizada e realizada por quem a vive e foi deste contexto 

que me envolvi. No período da minha militância era frente de massa, estavam 

sempre à frente enfrentando o latifúndio, jagunços e polícia. Hoje a essência da 

luta não mudou, mas, consigo analisar cada passo que dou e vislumbrar o futuro 

através dela.  

Nestes cinco anos na LEdoC vivi inúmeras experiências promovidas pelo 

curso. No início ao conhecer o grupo vi que havia desavenças e formas diversas 

de pensamento, reflexo da heterogeneidade. Sabia que não ia ser fácil e com o 

passar dos tempos vimos que todos tinham muito a contribuir com experiências 

e vivencias próprias. Na estrutura do curso não foi diferente, estávamos na 

universidade, mas ela não estava na gente. Passamos por momentos difíceis e 

com a ajuda do grupo superamos boa parte. Porém poderíamos ter feito muito 

mais e ter deixado um legado para as demais turmas. Vivemos momentos de 

discussão da organicidade, tivemos chance de avançar neste ponto, entretanto 

o individualismo predominou na maioria dos casos.  

A experiência do Tempo Comunidade foi uma oportunidade de ir a fundo 

nos problemas das comunidades e das escolas. Na minha comunidade pude 

conhecer a fundo várias coisas que em 15 anos não conhecia ou não dava a 

devida atenção. O olhar da Educação do Campo veio ampliar minha visão e 

elevar os níveis de consciência de cada um de nós.  
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Ninguém sairá desta experiência da mesma forma que entrou. Apesar de 

tudo o que passamos, enfrentamos e superamos, sairemos daqui com valores 

renovados, paradigmas quebrados e compromissos eternos com esta causa. 

E nada aconteceu naturalmente. Tivemos a dedicação de um grupo que 

foi fundamental neste processo. Mesmo com os conflitos acirrados quem teve 

esta consciência viu que ambos crescemos numa progressão fantástica. 

Impossível não valorizar cada momento que vivemos educandos e professores 

no desencadear deste processo. Penso que se fosse preciso viveria tudo 

novamente e sinceramente não quero me apartar deste grupo e sei também que 

a dedicação que os educadores nos deram servirão de exemplo para vida toda.  

 

CAPITULO II - A Reforma Agrária e o Território Camponês 

nos Campos Gerais do Noroeste de Minas. 

 

 Desde a infância presenciei o quanto era cruel a concentração da terra. O 

latifúndio sempre predominou na região do Noroeste Mineiro, más precisamente 

em Paracatu ao lado das Mineradoras. Presenciei a ruína de uma bela cidade 

consumida pelas dragas, rios desapareceram, paisagens foram modificadas e 

boa parte das terras agricultáveis, mananciais e rios foram devastados e 

contaminados pelo mercúrio. A região teve o seu auge no período escravocrata 

com a exploração do ouro. Toda a riqueza retirada era enviada a Portugal. 

Herança deste período foram os trabalhadores camponeses e ex-escravos que 

se alocaram nas margens das grandes propriedades ou em terras acidentadas 

de difícil acesso. Não é raro encontrar vilas e povoados com famílias que vivem 

ali há gerações resistindo à ofensiva do agronegócio que em inúmeros casos 

expulsou as famílias de posseiros das terras altas de chapada para o vão ou 

vales. As terras do noroeste mineiro são em sua maioria terras devolutas griladas 

ou com escrituras paroquiais suspeitas. Alentejano (2012) define terras 

devolutas como: 

 

Terras devolutas são as pertencentes ao Estado e, portanto, 
estão fora do mercado de terras. Entretanto, o Estado brasileiro 
tem pouco domínio sobre as mesmas, apesar de a Constituição 
de 1988 ter dado um prazo de três anos para a discriminação 
das terras devolutas. Assim, muitas delas são hoje objeto de 
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legítima ocupação coletiva e usufruto por populações 
camponesas, mas outras tantas são objeto de grilagem 
(ALENTEJANO, 2012, p. 742). 

 
 
 A região tem uma vasta concentração de terras nas mãos de 

multinacionais produtoras de grãos com a mais alta tecnologia de produção em 

grande escala, contrastando com os milhões de hectares nos latifúndios 

atrasados. Se pensar por outro lado o latifúndio de hoje será o agronegócio de 

amanhã, e serve apenas como reserva de terra.  

 As famílias de posseiros constituíram territórios de resistência cultural da 

agricultura camponesa que assim como afirma Fernandes: 

 
“O território camponês é o espaço de vida do camponês. 
É o lugar ou os lugares onde uma enorme diversidade de 
culturas camponesas constrói sua existência. O território 
camponês é uma unidade de produção familiar e local de 
residência da família, que muitas vezes pode ser 
constituída de mais de uma família. Esse território é 
predominantemente agropecuário, e contribui com a maior 
parte da produção de alimentos saudáveis, consumidos 
principalmente pelas populações urbanas”. (FERNANDES 
p.746, 2012.). 

 

 Muito se perdeu da cultura camponesa, os motivos são os mais variados: 

a invasão do agronegócio, êxodo rural, crescimento da população urbana, falta 

de investimento do poder público, ausência total de políticas públicas dentre 

outras. Aos que ainda resistem fica o desafio de manter a cultura apesar dos 

agentes públicos promovem a distribuição de sementes transgênicas em 

substituição as sementes crioulas. Fernandes enfatiza que; “O grande desafio 

do campesinato é manter sua soberania desenvolvendo seu território por meio 

de sua autonomia relativa e do enfrentamento à hegemonia do capital. ” 

(FERNANDES, 2012, p.746) 

 O Brasil se caracterizou pela grande concentração de riqueza e pela 

exploração esgotante dos recursos naturais e a terra sempre foi o maior exemplo 

de concentração no Noroeste, ainda hoje o coronelismo predomina na região.  

 A luta pela terra é apresentada de forma vinculada à luta pela construção 

de uma outra sociedade, alternativa à sociedade capitalista e foi com esta 

expectativa que milhares de famílias se uniram ao longo dos séculos para lutar 

pela Terra, Justiça Social e Soberania.  A mais expressiva luta que permanece 
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com sua base organizada e incansável e a de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais Sem Terra.  Na luta pela Reforma Agrária Vários são os desafios, a 

conquista da terra talvez não seja o maior deles, a mudança da sociedade sim 

este é o maior objetivo de todas as lutas.  A luta acaba se tornando frustrada 

quando se chega a um assentamento em que não há condições humanas de 

sobrevivência. Stédile afirma que: 

A reforma agrária no Brasil, com base na definição de Reforma 
Agrária e nas tipologias ocorridas nas experiências históricas 
dos povos pode-se concluir que no Brasil nunca houve um 
processo de Reforma Agrária. Por isso, a concentração da 
propriedade da terra aumenta a cada ano, como resultado da 
lógica de acumulação do capital (STÉDILE, p. 665, 2012) 

 

 A exclusão tem fatores históricos. Na realidade de minha região e 

comunidade isto se reflete principalmente em como é cruel à relação de domínio 

das forças políticas que impõem relações de subordinação e que acabam se 

tornando naturais pelo fato de não haver vontade de mudança. As comunidades 

estão sujeitas a políticas de compensação social que as coloca reféns do projeto 

do neoliberalismo.  

O agronegócio se fortalece em nossa região devido ao fato de a Reforma 

Agrária não funcionar e o assentado que vender a sua mão de Reforma obra. O 

abandono das parcelas do Assentamento para trabalhar em fazendas 

desmobiliza as forças e desmoraliza a Reforma agrária. Prato cheio para o 

neoliberalismo. 

Na luta contra hegemônica os assentados que ainda resistem buscam com 

pouco sucesso sobreviver do que possuem com o pouco que foi investido. Há 

vários exemplos de iniciativas, mas, as que obtêm sucesso são as que a 

iniciativa foi coletiva ou em parceria com outros assentados. Mostra que o 

individualismo não consegue prevalecer. Exemplo de resistência foi à luta contra 

o fechamento da Escola do Assentamento Mãe das Conquistas. 

 

CAPITULO III - Histórico do MST a sua chegada na região do Distrito 

Federal e Entorno. 

 

No final da década de 70 e início da década de 80, auge da luta pela 

democracia, uma nova pressão dos camponeses ressurge através das 
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ocupações de terra organizadas por centenas de famílias. O Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST nasceu das lutas concretas que os 

trabalhadores rurais foram desenvolvendo de forma isolada, e sua história é 

composta pela soma dos vários acontecimentos a partir de 1979.  

 Seu surgimento se deu sob a influenciadas ocupações de terra realizadas 

no final da década de 70 nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, representando, portanto, a 

continuidade da luta pela terra no Brasil. A ocupação de terra foi à forma de luta 

encontrada pelos trabalhadores rurais para fazer valer seus direitos e chamar a 

atenção do governo e da sociedade para a necessidade da realização de uma 

verdadeira Reforma Agrária.  

O descaso histórico sobre a Reforma agrária exigiu uma organização 

cada vez maior por parte dos sujeitos sociais do campo. A necessidade de se ter 

um Movimento de caráter nacional que pudesse aglutinar forças e evitasse a 

fragmentação da luta tornou-se uma realidade a partir da realização do 1º 

Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As articulações em 

diversos estados resultaram em outras expressões de organização como: 

Congresso Nacional, Encontros Nacionais e Regionais, entre outros.  

No livro Brava Gente, (STÉDILE, 1999, pág. 15-22) coloca que a 

existência de três fatores básicos foi fundamental para a formação do MST, 

sendo o primeiro e principal, a situação econômica dos trabalhadores na década 

de 70, período em que se desenvolvia a modernização da agricultura provocando 

a expulsão de milhões de trabalhadores do campo; em segundo, foi o trabalho 

ideológico da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que assumindo uma postura 

ecumênica, evitou que a luta se dividisse em várias organizações e ajudou a 

superar os desafios sobre a necessidade da construção de um movimento 

nacional. O terceiro fator que possibilitou a sua gênese foi o processo de abertura 

política que vivia o país, e o ressurgimento da luta por parte de vários segmentos 

da sociedade que exigiam democracia. 

A ousadia e determinação demonstradas em cada gesto pelo MST, têm 

lhe proporcionado muitas conquistas.  

 As lições extraídas das experiências históricas e as exigências do 
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cotidiano fizeram o MST perceber que a luta não se restringe apenas a conquista 

da terra, traz em sua essência três grandes objetivos que são: A Terra, a 

Reforma Agrária e a Transformação Social. Com um caráter Sindical, Popular e 

Político, vem assumindo várias bandeiras de luta em defesa da soberania 

nacional. 

Na região do Distrito Federal e Entorno, o MST iniciou seus trabalhos de 

articulação a partir de 1992. Para tanto, contou com a contribuição de alguns 

militantes vindos dos Estados do Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR), 

Rondônia (RO), São Paulo (SP) e Goiás (GO). Os primeiros trabalhos foram 

feitos em conjunto com várias entidades, entre elas: ASSERA (Associação dos 

Servidores da Reforma Agrária), Sindicatos, Cáritas e partidos políticos como o 

PSB (Partido Socialista Brasileiro), PT (Partido dos Trabalhadores) e PC do B 

(Partido Comunista do Brasil) e Funcionários do INCRA. 

Todo o trabalho realizado a partir dessa parceria resultou ainda em 20 de 

março de 1992, na ocupação de um latifúndio denominado Jacarezinho 

localizada na cidade de Brazlandia/DF. Poucas horas depois, chega à polícia 

para cumprir a ordem de despejar as 80 (oitenta) famílias que participaram da 

ação. As famílias, com o apoio de alguns servidores do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), foram deslocadas para a Fundação 

Assistencial dos Servidores do INCRA (FASSINCRA), localizado praticamente 

ao lado da área ocupada. No dia seguinte, as famílias ocupam a sede do INCRA 

Nacional em Brasília, permanecendo no local por, aproximadamente, 2 (dois) 

meses sendo esta a primeira ocupação do INCRA Sede em Conjunto MST Bahia 

e MST DF. 

 Em maio do mesmo ano, as famílias deixam o INCRA e ocupam a 

Fazenda 2 Irmãos também localizada em Brazlandia/DF, ficando acampadas por 

cerca de 20 (vinte) dias. Após o despejo, o INCRA encaminha as famílias para 

uma área de sua propriedade denominada Chapadinha. Isso possibilita a 

militância envolvida nas ações, ter tempo e mais tranquilidade para pensar nos 

próximos passos. No dia 20 de maio de 1992, aconteceu uma importante reunião 

com a participação de, aproximadamente, 15 (quinze) militantes, entre eles, a 

Dirigente Nacional do MST do Estado de São Paulo, entre outros, realizada no 

auditório da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Brasília, para discutir 
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sobre os trabalhos de base e construir um planejamento de atuação. 

Ainda em julho de 1992, como encaminhamento da reunião realizada, foi 

organizado um encontro de militantes em Brasília. Esse encontro teve a duração 

de 4 (quatro) dias e contou com a participação de 35 pessoas. O foco da 

discussão se restringiu em tirar estratégias de atuação para o DF e Entorno. O 

DF e Entorno, enquanto distribuição geográfica foi tirada como linha política do 

MST em nível nacional, representando uma estratégia para o avanço da luta pela 

Reforma Agrária. 

 A militância sai dessa atividade com a tarefa de realizar trabalhos de base 

na região. O INCRA é ocupado novamente cerca de 8 meses depois da primeira 

ocupação. Paralelo a essa ação, muitas famílias estavam sendo articuladas na 

região do noroeste mineiro e, como formas de evitar as perseguições, vieram de 

ônibus de linha, e no dia 7 de setembro somam-se às demais famílias que já 

estavam acampadas na Chapadinha e reocuparam a Fazenda 2 irmãos. A data 

era 13 de setembro e, em seguida foi sendo massificado. Houve vários 

momentos de ascenso e descenso da luta, vários foram os oportunistas que se 

infiltraram e tentaram cooptar as lideranças. O Assentamento Colônia em Padre 

Bernardo - GO foi uma das primeiras conquistas do MST DF e Entorno hoje 

coordenado pelo sindicato local.  

Compreende como DF e Entorno (mapa) além do próprio Distrito Federal, 

as regiões do Noroeste Mineiro, Entorno Sul e Nordeste Goiano. Essa 

distribuição facilitaria os trabalhos do MST, reduzindo a distância até Belo 

Horizonte e Goiânia, onde estão localizadas as suas respectivas 

Superintendências de atendimento do INCRA.  

Desde então, inicia-se uma luta para criar uma nova superintendência 

regional, que fosse localizada em Brasília e atendesse todas as demandas 

referentes ao DF e Entorno, pois tudo era feito no INCRA Nacional. No dia 22 de 

dezembro de 1997 essa conquista veio se concretizar, ou seja, foi criada a 

Superintendência Regional do DF e Entorno (SR 28). 

 Em 19 de janeiro de 1993, as famílias são despejadas e foram deslocadas 

para a beira de uma estrada próxima ao parque nacional em Brasília. Em maio 

do mesmo ano, com a intensificação dos trabalhos de base, e como estratégia 

política houve uma expansão da Base para o interior do Estado: Formosa, 

Luziânia, Ocidental, Cabeceiras em GO, Unaí, Buritis e Cabeceira Grande em 



22 

 

MG. Como resultado do trabalho de base foi criado um grande acampamento 

entre os Estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, às margens do Rio 

Preto com cerca de 1.600 (mil e seiscentas famílias). A luta do MST foi adquirindo 

novas dimensões, se organizando e se expandindo, cada vez mais, na luta pela 

Reforma Agrária na região. No dia 31 de agosto, ainda de 1995, cerca de 700 

(setecentas) famílias, oriundas do grande acampamento, ocuparam a Fazenda 

Barriguda em Buritis/MG. O acampamento passou por um longo período de 7 

anos (sete) de várias lutas no DF e Entorno, entre elas a ocupação da Fazenda 

Córrego da Ponte em Buritis – MG de propriedade do filhos do então   Presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso, fato de repercussão internacional 

que resultou na prisão de 19 integrantes do MST, porém o assentamento foi 

negado em todas as instâncias mesmo assim as famílias não desistiram, daí 

recebeu o nome de Mãe das Conquistas sua trajetória foi exemplo de resistência 

e de fortalecimento do Movimento. Com a conquista da terra foram contempladas 

81 famílias, durante o processo as demais famílias foram se deslocando e 

ocupando toda a região do DF e Entorno dando origem a inúmeros 

assentamentos. Somente em Buritis são atualmente 23 assentamentos 

totalizando 1048 famílias assentadas numa área de 37.585,821 ha. Ironicamente 

há um latifúndio no município de Buritis – MG que sozinho soma 45.000,000 ha, 

este de um mesmo dono. Cuja produção se concentra na monocultura de 

commodities para o mercado exportador. 

Atualmente, o MST do Distrito Federal e Entorno coordena 

assentamentos e acampamentos localizados em vários Municípios, sendo: 

Unaí/MG, Buritis/MG e Arinos/MG, Cidade Ocidental/GO, Luziânia/GO, Água 

Fria/GO, Formosa/GO, Alto Paraíso/GO, Padre Bernardo/GO, Flores/GO, 

Alvorada do Norte/GO, Simolândia/GO, Mambaí/GO, e no Distrito Federal as 

cidades de Brazlandia e Planaltina,  

A luta do MST do DF e Entorno tem sido contra a grilagem de terras, pela 

Reforma Agrária e demais direitos que o ser humano necessita ter garantidos 

para viver com dignidade, o que o faz ser solidário às várias iniciativas que 

desencadeiem no alcance desses objetivos, sendo indispensável a aliança 

campo – cidade. 

Em meio a contradições que vezes ajudam, vezes atrapalham o MST tem 
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uma história de lutas e conquistas que não caberiam em páginas de livro algum, 

são histórias vivas de milhões de lutadores e lutadoras que deixaram sua marca 

na história. O movimento deixou um legado muito importante no DF e Entorno, 

infelizmente o grupo inicial não permanece mais e se desfez, cada um de sua 

maneira sacrificou anos de luta para erguer o que hoje está aí, perdemos vidas, 

fomos presos e perseguidos, passamos apuros más não perdemos a essência 

da luta que permanece em nossa ideologia. Bogo nos deixa como lição e diz:  

 

Nesta longa caminhada, é fundamental perceber que ao 
mesmo tempo em que algumas portas se fecham ou se 
tornam dispensáveis, novas portas são abertas pela 
história e nos incentiva a organizar e passar por elas, 
ocupando novos espaços no cenário social. (BOGO, p. 25, 
1999). 

 

Em sua trajetória, o MST aprendeu a necessidade de incorporar, 

enquanto instrumento de resistência e qualificação das suas ações, a vinculação 

permanente da luta social e organização coletiva. Através dessas duas 

dimensões, vem conseguindo se constituir como um movimento social do campo 

que agrega possibilidades concretas de contribuir na formação de novos sujeitos 

sociais a partir das vivências coletivas cotidianas que procura proporcionar a 

base social que o constitui. 

 

CAPITULO IV - Buritis – MG, a imponência do Vale do Rio Urucuia, a 

ofensiva do agronegócio e a resistência camponesa. 

 

 Em meados de 1997 a convite de amigos estive em Buritis pela primeira 

vez, estávamos num intenso trabalho de base para ocupar uma fazenda em 

Arinos, município vizinho. Ao longe cercada de serras por todo lado, o vale 

parecia inabitado. E ao descer da serra depois de 20km avistamos a bela e 

imponente Buritis. Buritis encontra-se em sua geografia a Serra Geral a Leste, 

os municípios mineiros de Formoso e Arinos a Oeste, as Serras do Planalto 

Central do Brasil e os municípios goianos de Cabeceiras e Formosa ao Sul e o 

município mineiro de Unaí ao Norte.  

 Na história contada a chegada dos primeiros habitantes é datada por volta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Geral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Central
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de 1710, o primeiro habitante da região foi o sesmeiro João Ferreira Sarmento, 

embora antes já havia sido habitada por índios entre eles os tupis, os guaranis e 

os caiapós, até o início do século passado, Buritis ainda possuía mais de 250 

escravos. A população de Buritis em 2013 alcançou o número de 23.979 

habitantes. Várias são as versões que deram origem ao nome da cidade, uma 

delas é que o nome surgiu por haver enormes veredas com buritis. Daí a 

referência de Guimarães Rosa no seu clássico livro: Grande Sertão Veredas. 

(Fonte: http://www.buritis.mg.gov.br/2015).  

Buritis possui em sua extensão uma parte do Planalto Central. Está bem 

próximo do Distrito Federal, a 240 km de Brasília. Encontra-se na Mesorregião 

do Noroeste de Minas, mais precisamente na Microrregião de Unaí o município 

de Buritis integra a RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno. 

Mapa de abrangência do INCRA do Distrito Federal e Entorno SR - 28 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaranis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Una%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Distrito_Federal_e_Entorno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Integrada_de_Desenvolvimento_do_Distrito_Federal_e_Entorno
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Fonte: INCRA (2015) 

 O município é banhado por inúmeros afluentes do Rio São Francisco, 

entre eles o mais importante é o Rio Urucuia. O nome tem origem indígena que 

o chamavam de rio vermelho devido as suas águas turvas e barrentas. Urucum 

na linguagem dos caiapós. Com a mistura das línguas dos tupis e guaranis a 

palavra tomou a versão de Urucuia.  O Rio São Domingos também nasce no 

município e deságua no Rio Urucuia nas proximidades do Assentamento Mãe 

das Conquistas. Encontramos nestes rios peixes como o Surubim, Traíra, 

Dourado, Piau, Matrinchã, Mandi, Piranha, Pacu. 

Com belas paisagens, Buritis possui uma flora típica do cerrado com todas 

as fitofisionomias: cerrado denso, mata de galeria, mata ciliar, cerradão, campo 

limpo, campo sujo, cerrado sentido restrito, veredas. Apesar do desmatamento 
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intenso ainda encontramos nas matas árvores como 

O  Babaçu, Bacuri, Buriti, Guariroba , Jussara, Macaúba, Araçá, Bacuri, 

Bacupari, Baru, Figueira , Lobeira , Jabuticaba , Jatobá, Marmelinho, Pequi, 

Goiaba , Gravatá , Marmeleiro , Jenipapo, Ingá , Mamacadela, Mangaba, 

Cajuzinho Do Cerrado, Pitanga, Guapeva, Angico, Aroeira, Cedro, 

Monjoleiro, Vinhático, Pau-Ferro, Ipê, Araticum, Embaúba, Guatambu, Mulungu , 

Paineira ,Pororoca ,Quaresmeira, Tamboril , Pata De Vaca , Algodão Do 

Cerrado, Assa-Peixe , Pau-Terra , Pimenta De Macaco ,Gameleira etc. Ainda no 

Cerrado encontramos uma fauna que resiste a destruição de seus habitats 

naturais. Num período recente, presenciamos boa parte do Cerrado vindo ao 

chão por gigantescos correntões, pratica que devasta fauna e flora, sem chance 

de defesa.  Mesmo com a ofensiva devastadora do agronegócio os 

assentamentos dão exemplo de preservação, possuem reservas e campanhas 

permanentes de reflorestamento. Por isso ainda vemos animais como 

o Tamanduá Bandeira, o Tamanduá Mirim (Meleta) a Anta, o Lobo Guará, o Pato 

Mergulhão, o Falcão, o Tatu Bola, o Tatu-Canastra, o Tatu Peba, o Veado 

Campeiro, o Veado Catingueiro, o Cervo, o Cachorro-Vinagre, Muito Raramente 

a Onça-Pintada, a Onça Parda, a Jaguatirica,  a Capivara, a Ariranha, o 

Queixada, o Cateto e a Lontra, incontáveis espécies de pássaros, anfíbios e 

répteis.  

 Com o avanço do agronegócio nas terras de chapada do município de 

Buritis esta fauna e flora estão drasticamente ameaçadas. O município hoje se 

destaca na produção de grãos, é o quarto maior produtor de feijão de Minas 

Gerais, se destacando também no desmatamento, uso desordenado da água 

para irrigação, campeão no uso de agrotóxicos, transgênicos e insumos 

químicos. “Além de basear-se na ideologia da terra vazia, a afirmação da 

propriedade no Brasil tem se baseado na destruição dos recursos naturais” 

(Pacheco, p. 206). O atual modelo de políticas públicas está voltado para o 

financiamento do agronegócio que utiliza cada vez mais as terras agricultáveis 

para produção de commodities agrícolas em grande escala, voltados a 

monoculturas e maximização do trabalho e instabilidade econômica. Esse 

“modelo” acarreta a substituição da mão de obra pela mecanizada, 

consequentemente o uso abusivo de fertilizantes químicos sintéticos e 

agrotóxicos, insumos, sementes e implementos agrícolas dando margens de 
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dominação agrária da cadeia produtiva e dependência de recursos externos. Os 

assentamentos ocupam menos de 5% do território de Buritis. De acordo com 

Fernandes não se diferencia do cenário nacional. 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009) (...) quando 
comparamos a agricultura camponesa com o agronegócio, 
observamos enorme desigualdade territorial rural. O censo 
registrou 5.175.489 estabelecimentos, sendo que 84,4% 
deles (4.367.902) são unidades familiares e 15,6% 
(805.587) são empresas capitalistas. A área total das 
unidades camponesas era de 80.250.453 hectares e a 
área total dos estabelecimentos capitalistas era de 
249.690.940 hectares. Embora o agronegócio ou a 
agricultura capitalista tenham utilizado 76% da área 
agricultável, o valor bruto anual da produção foi de 62% ou 
89 bilhões de reais, ao passo que o valor bruto anual da 
produção da agricultura camponesa foi de 38% ou 54 
bilhões de reais, utilizando apenas 24% da área total. 
Embora utilizando apenas 24% da área agrícola, a 
agricultura camponesa reúne 74% do pessoal ocupado: 
12.322.225 pessoas; já o agronegócio emprega em torno 
de 26%: 4.245.319 pessoas. (FERNANDES, 748, 2012) 

 

A atual política econômica neoliberal se aliou ao capital financeiro e 

fortaleceu o agronegócio que utiliza a grande mídia na divulgação de resultados 

fictícios de superação da miséria.  

O município é beneficiado pela fertilidade do solo, com uma grande 

produção de minérios como calcário, um dos grandes produtores agrícolas do 

estado de Minas, com produção de grãos, soja, feijão, arroz, milho, sorgo, 

leguminosas, seringueira (látex), banana, café, mandioca, laranja, algodão, 

frutas e verduras, destes somente as commodities como a soja, milho, café a 

algodão vem das grandes propriedades, as demais são da agricultura familiar e 

assentados, assim como a produção de suínos, equinos, caprinos, ovinos, ovos 

frango e leite. Há duas feiras semanais em que estes produtos são vendidos. 

Porém a produção da agricultura familiar e dos assentamentos enfrenta vários 

desafios para serem comercializados. A ausência quase que total de 

financiamento público, infraestrutura, estradas, transporte, assistência técnica e 

agroindustrialização. Devido a estes impasses são obrigados a entregar a 

produção para atravessadores, empresas de laticínios e agroindústrias, 

Fernandes ressalta que, 

Em sua quase totalidade, a produção camponesa está 
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subordinada ao mercado capitalista; é ele que determina 
os preços de modo a que as empresas capitalistas se 
apropriem de parte da renda dos produtores familiares.  
(FERNANDES, 748, 2012). 
 

Em Buritis, contrastando com a grande propriedade e monocultora ainda 

é forte a concentração de latifúndios improdutivos. Ambos bem organizados no 

sindicato patronal. O sindicato rural de Buritis se referenda perante a sociedade 

com a organização da grande festa agropecuária de Buritis que acontece no mês 

de junho, reunindo grandes nomes da música sertaneja, os grandes produtores 

e os latifundiários ostentando a produção agrícola subsidiada pelos bancos 

governamentais e que servirão para aumentar a balança comercial, más, sem 

nenhum ganho para o município. O público é garantido, a prefeitura disponibiliza 

transporte que vem dos assentamentos, vilas e povoados para frequentarem a 

festa. A organização dos ruralistas não é somente na produção e festas. Eles 

têm representantes na câmara de vereadores e se organizam na repressão aos 

movimentos sociais. A organização dos ruralistas se fortaleceu com o 

enfraquecimento da luta dos trabalhadores.  

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra começou a se 

organizar no município em 1995 com a ocupação da Fazenda Barriguda. Desde 

então a luta pela reforma agrária se intensificou na região. Desta ocupação 

originaram se inúmeras outras e em poucos anos toda a região do noroeste 

mineiro estava sendo massificado. Em Buritis houve várias lutas que marcaram 

a região e até mesmo o Brasil. Em 2000 houve uma grande ocupação na 

Fazenda do embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima. Houve grande 

repercussão e diante da ocasião a polícia mineira agiu com truculência 

colocando várias famílias em risco quando acuou as famílias na ponte do Rio 

São Miguel. O ataque foi covarde, vários companheiros foram atingidos com 

balas de borracha e cassetete. Algumas pessoas caíram de uma altura de 10 

metros dentro do rio. Esta parte a imprensa não divulgou.  

Em 2002 depois de vários anos sem avanço na pauta de reivindicação 

dos assentamentos e acampamentos, cerca de 300 famílias ocupam a fazenda 

do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Nesta 

mobilização houve uma ofensiva foi bem maior por parte do governo, foi 

deslocado um contingente de mil policiais entre estes havia a polícia militar, 
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polícia civil, batalhão de choque, exército e ABIN. O saldo foi de 16 presos que 

ficaram 19 dias na carceragem da Policia Federal na companhia de presos 

federais como o traficante Fernandinho Beira Mar. Neste mesmo ano a ocupação 

de terra foi considerada crime hediondo, as lideranças passam a ser julgados 

como terroristas entrando na lista de prioridades de combate da Policia Federal. 

Outras lutas marcaram o município e a região, visto que as pautas dos 

assentamentos e acampamentos eram organizadas por região e concentradas 

em Buritis.  

A região era composta pelos municípios mineiros de Buritis, Arinos, 

Uruana, Formoso e Unaí. Organização estabelecida pelo MST na região. Buritis 

era o centro organizativo, mantinha uma secretaria regional e concentrava as 

pautas dos demais municípios. Discutia- se a partir daí a jornada de lutas. 

Durante um período de 10 anos Buritis se tornou referência na luta pela reforma 

agrária, o MST lutava ao lado do STR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais que 

era forte, bem articulado e combativo, CPT - Comissão Pastoral da Terra, havia 

a articulação do PT - partido dos trabalhadores, CUT - Central Única dos 

Trabalhadores, Igrejas, apoio de parlamentares, Assera – Associação dos 

Servidores da Reforma agrária, CNASI – Confederação dos Servidores do 

INCRA, dentre outros. Chegamos a eleger vários mandatos de vereadores 

compromissados com a luta, havia festa e festivais promovidos por esta 

articulação que aconteciam no centro da cidade, assentamentos e escolas. A 

militância tinha uma mística e uma pertença muito grande, a luta nos deu isso. 

Hoje está pertença não acabou, más a mística precisa ser acesa novamente. 

Bogo sabiamente nos ensina que: 

Nas lutas sociais existem momentos de repressão que 
parecem ser o fim de tudo. Mas aos poucos, como se uma 
energia misteriosa tocasse cada um, lentamente as coisas 
vão se colocando novamente e a luta recomeça com maior 
força. Esta energia que nos anima para seguir em frente é 
que chamamos de “mistério” ou de mística.  (BOGO, p.126, 
1999). 

Pergunta: o que houve? No capítulo seguinte traremos a história do 

Assentamento Mãe das Conquistas, onde se fortaleceu e enfraqueceu a luta. 
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4.1 Mãe das Conquistas: histórias de luta, resistência na trajetória pela 

Reforma Agrária no Noroeste de Minas Gerais. 

 

  Havia uma demanda dos trabalhadores rurais, bóias frias e meeiros na 

região que se mobilizaram e fizeram um acampamento de luta, uma mobilização 

dos trabalhadores que em maio de 1995 fizeram um acampamento na divisa dos 

estados de MG, GO e DF com 1200 famílias as margens do Rio Preto, com apoio 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, MST e CPT. Os trabalhadores e 

entidades se organizaram e fizeram uma ampla discussão no acampamento e 

localizaram uma grande fazenda no Munícipio de Buritis na região do Noroeste 

de Minas Gerais conhecida por Poções, Serra Acima ou Barriguda, era uma terra 

considerada muito boa e estava improdutiva. Fernandes afirma;  

 

Ao organizarem a ocupação da terra, os Sem Terra 
promovem uma ação concreta de repercussão imediata. A 
ocupação coloca em questão a propriedade capitalista da 
terra, quando do processo de criação da propriedade 
familiar, pois ao conquistam a terra, os Sem Terra 
transformam a grande propriedade capitalista em 
unidades familiares.  (Fernandes, 2012, p. 24) 

 

Ocupamos a área com mais de 900 famílias e a partir daí intensificamos 

e massificamos a ocupação distribuindo as famílias por várias outras ocupações 

na região nos municípios de Arinos, Uruana e Unaí e fortalecemos as 

organizações do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - STTR, 

Comissão Pastoral da Terra - CPT e o Movimento dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais Sem Terra - MST. Bogo nos diz que: “de nada valeria 

analisarmos a questão agrária através de profundos estudos, se não nos 

propusermos a investir sobre elas e fazer acontecer a reforma agrária”. (BOGO, 

p.106, 1999). 

 Ao ocupar o latifúndio da Barriguda começaram a encontrar dificuldades 

com a resistência e organização dos latifundiários que na região do Noroeste 

Mineiro que é a mais pura expressão do latifúndio atrasado e da concentração 

fundiária. Alentejano vai nos dizer que: 

 
A concentração fundiária é talvez a principal marca 
histórica do campo brasileiro. Inaugurada com o 
instrumento colonial das sesmarias, foi intensificada 
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pela Lei de Terras de 1850 e se manteve intacta pelos 
sucessivos bloqueios impostos à Reforma Agrária na 
história do País.  (Alentejano, 2014, p.25). 

 

 Fomos sitiados entre a serra e o rio ficamos isolados pelos latifundiários 

que queimaram a ponte o acampamento ficava na margem do rio Confins no 

Vale do rio Urucuia rio que margeava boa parte da fazenda. Superavam 

coletivamente cada problema que aparecia, enfrentaram e conduziram na base 

da luta e com processos na justiça cada uma das conquistas na luta pela área: 

a vistoria, o decreto de desapropriação e inúmeros outros processos que 

duraram de 1995 a 2002 através de muitas ações e mobilizações.  Os 

acampados trabalharam no acampamento produzindo, faziam coleta de frutos 

do cerrado, produziam artesanato e faziam extrativismo. Com o tempo 

começaram a tocar lavouras comunitárias, a criação de pequemos animais. 

Fizeram também articulações com apoiadores da Reforma Agraria para viabilizar 

a produção da roça de subsistência e lavouras comunitárias. No período de 

acampamento foram plantadas 80ha de lavoura coletiva independente de 

insumos e máquinas: arroz, milho, mandioca, cana amendoim e feijão. Famílias 

de várias origens chegavam ao acampamento, havia muita diversidade. Este 

acampamento foi a maior conquista do MST na época o fruto da luta que garantiu 

a permanência e resistência na área e massificou toda a região. Tivemos várias 

estratégias e ações para garantir a área, Fernandes vai dizer que:  

 

A formação do acampamento é fruto do trabalho de base, 
quando famílias organizadas em movimentos sócio 
territoriais se manifestam publicamente com a ocupação 
de um latifúndio. Com esse ato, as famílias demonstram 
sua intenção de enfrentar as difíceis condições nos 
barracos de lona preta, nas beiras das estradas; 
demonstram também que estão determinadas a mudar os 
rumos de suas vidas, para a conquista da terra, na 
construção do território camponês.  (FERNANDES, 2012, 
p. 23) 
 

 Os trabalhadores provaram que esta área devia ser desapropriada para 

eles através de lutas históricas que marcaram o município de Buritis e região.  

Contribuíram para inúmeras outras conquistas que antecederam e sucederam 

esta. Foram dezenas de ocupações, quatro grandes marchas para a fazenda do 

presidente da república na época Fernando Henrique Cardoso, ações na 
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fazenda do embaixador Flecha de Lima em Uruana – MG, ocupações de 

prefeitura, bancos e INCRA sede e a superintendência regional do INCRA SR-

28. 

 A Escola foi a primeira grande demanda travada pelos acampados com o 

a prefeitura do município de Buritis. A demanda por escola em uma luta que não 

era aceita pela população da cidade na época e os filhos dos acampados 

consequentemente seriam rejeitados na escola da cidade, a conquista da escola 

foi considerada a primeira grande conquista, a escola itinerante pela 

característica de estar no acampamento e acompanhar a trajetória da luta; 

 

As escolas itinerantes vêm responder à necessidade 
concreta de assegurar a escolarização das pessoas que 
vivem em acampamentos, inicialmente as crianças. Era 
comum que elas perdessem o ano letivo devido às 
mudanças constantes, à falta de vagas nas escolas 
próximas dos acampamentos, e à discriminação sofrida 
pelo fato de serem sem-terra.  (BAHNIUK e CAMINI, 2012, 
p. 333) 

 

 Mãe das conquistas foi um acampamento de luta de trabalhadores de 

todas as localidades e todos os acampamentos da região. Diversos 

acampamentos tiveram origem nesta área e o assentamento representou a luta 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região. Hoje a luta que foi tão 

grande, como uma escola permanente de formação de militantes, lideranças e 

dirigentes que tiveram na prática exemplos de luta e resistência. Como lembra 

Bogo,  

E preciso contribuir com a formação social da consciência 
dos assentados fazendo com que assimilar e desenvolver 
novos hábitos e também a consciência política, pois esta é 
que possibilita a todas as pessoas perceberem as coisas 
através de seus próprios olhos, e interpreta las e 
transforma las. (BOGO, p.110, 1999). 

 

 Com o tempo a luta esfriou, houve um descenso da luta pela reforma 

agraria na região em consequência de um forte personalismo das lideranças. 

Bogo já nos alertava que “Um movimento de massas se sustentara por longo 

período e se manterá em ascensão, se sua sigla organizativa, além dos demais 

elementos citados, tiver maior expressão que o nome das suas lideranças. ” 

(BOGO, p.59, 1999) A sigla e a bandeira que tanto tremulou nas frentes de luta 
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agora estariam de lado. As famílias perderam a mística e a perspectiva com as 

lutas diminuiu. 

 

CAPITULO V - IMPACTOS NA SOCIEDADE LOCAL GERADOS PELOS 

ASSENTAMENTOS 

 

5.1 A Educação do Campo se inicia na resistência das escolas do campo. 

 

 Um dos impactos mais evidentes foi a conquista na educação. A 

permanência dos povos do campo no campo passa por vários fatores: acesso à 

terra e aos recursos naturais existentes; qualidade de vida; geração de renda; 

soberania alimentar; infraestrutura dentre outros. Mas o campo está 

envelhecendo. A juventude não tem mais estrutura para permanecer no Campo, 

e é esta juventude que junto às demais que irão dar continuidade a vida no 

campo. Pensar em como favorecer a permanência do jovem no campo é pensar 

principalmente na Educação do Campo. 

A primeira transformação é assumir as nossas escolas, consolidar a 

nossa luta por mudança. Temos inúmeras escolas nas comunidades e não 

assumimos a condução das mesmas. Ao deixar as nossas escolas nas mãos do 

poder hegemônico perdemos a essência desta conquista e esta passa a não ser 

mais problema nosso. Não haverá nenhuma mudança se não houver uma 

mobilização coletiva pelas escolas do campo. 

 A Educação do Campo nasce nos movimentos sociais e tem como 

objetivo defender a vida e a escola do campo. Por isso se envolve com os 

espaços que vão para além da estrutura da sala de aula. É também um espaço 

de produção e reprodução de conhecimento, que tem uma identidade própria. 

Promove a formação de identidade viva e presente de possibilidades e existência 

social. 

A escola do campo almejada não cabe neste modelo de sociedade, 

porque o modelo atual molda o ser humano e o direciona para a subordinação. 

Uma escola voltada para a concientização e a criticidade se opõe à escola 

tradicional, principal instrumento de dominação da classe dominante, que forma 

ai os seus trabalhadores e trabalhadoras. 

Hoje os nossos pais falam que o ensino de antigamente era bem mais 
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valorizado, porque as crianças realmente aprendiam. O ensino era o básico e a 

palmatória predominava, além de percorrerem quilometros  até a escola. A 

realidade mudou pouco o transporte escolar faz este trajeto, mas a realidade não 

muda. É uma contradição: encurta-se a distância das famílias do campo para 

escola, mas não aproxima a escola do campo.  

A escola dos assentamentos está desprovida de projetos e politicas para 

o campo. Não há estrutura de funcionamento, os professores não possuem 

formação adequada para trabalhar com as disciplinas. O curriculo continua fora 

da realidade e da vida dos estudantes e completamente alheia às 

especificidades e demandas das comunidades, das organizações dos 

trabalhadores e trabalhadoras do Campo. Promove, frequentemente o descuido 

e desrespeito com a realidade local, estimulando a saída da juventude do campo, 

em busca de trabalho, educação e formação profissional.  

A Educação do Campo se constitui na luta contra essa realidade. A força 

dos movimentos populares se nutre da indignação e da resistência à destruição 

da vida no campo, por mudanças que representem melhorias e conquistas em 

todos as dimensões.  

 

5.2  A Escola do Campo Francisco Fernandes Pitangui, da Itinerância aluta 

pela permanência no campo.  

 

      A  escola foi criada em um acampamento em setembro do ano 1995 na 

fazenda Poções ocupada pelo MST, logo após trouxeram para a ocupação da 

Fazenda Barriguda em 1996. Funcionavam as séries 1ª até a 4ª série os 

primeiros professores e colaboradores eram do próprio acampamento e 

permanecem no assentamento e alguns trabalham na escola até o momento. A 

escola era de material rústico chamado de “pau a pique” uma amarração de 

paus, varas e barro e revestida de lona preta, o mesmo material que eram 

construídas as barracas das famílias do acampamento. No ano seguinte em 

1997 vieram outros professores e o ensino foi ampliado para as series finais do 

ensino fundamental. As conquistas eram pautadas na mesma luta pela 

legalização do Assentamento mãe das conquistas. Em 2005 houve uma grande 

mobilização da comunidade que já reivindicava a melhoria da escola, 

conquistaram uma boa estrutura más perderam na gestão e na história, a escola 
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carrega o nome de Fernandes Pitangui, recebeu este nome em homenagem ao 

falecido Major, Fernandes Pitangui proprietário da fazenda onde foi criada a 

escola e posteriormente transferida para a ocupação Fazenda Barriguda I. 

Contrário à reivindicação dos assentados que queriam colocar o nome da Escola 

de Zumbi dos Palmares. 

 A escola Francisco Fernandes Pitangui sempre foi palco de disputa 

política entre os Movimentos Sociais e Prefeitura. Desde a sua concepção, fruto 

da luta das famílias, o poder público local via a escola como um local de disputa 

ideológica em poder dos movimentos sociais. Com o enfraquecimento da 

organização dentro do assentamento, as famílias perderam a condução da 

escola, passando assim à prefeitura a condução da mesma. 

A proposta pedagógica da Escola Municipal Francisco Fernandes 

Pitangui, leva em conta a lei de diretrizes e bases da Educação Nacional – LDB 

9.34/96 a constituição Brasileira, o estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, 

o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacional –PCN e Regimento Escolar da 

mesma. 

 

5.3 Impactos na vida das pessoas e na região 

 

A pesquisa realizada nos permitiu analisar os impactos que os 

assentamentos de Reforma Agrária trouxeram para a região de Buritis – Minas 

Gerais. Trazendo para a realidade especifica do Assentamento Mãe das 

Conquistas que como os relatos trazem bem a sua constituição foi forjada com 

muita luta e resistência das famílias que ainda hoje resistem a luta pelo descaso, 

inoperância e abandono do Estado que como bem nos lembra BOGO, 

 
A realidade nos assentamentos também é composta por 
seres humanos, pois ali não vivem só trabalhadores sem-
terra e sim pessoas, que guardam esperanças e sonhos 
de alcançar dias melhores, através do trabalho e da 
convivência social. (BOGO, p.107, 1999). 

.  

Foram entrevistadas 07 famílias que nesta análise serão identificadas 

com as letras do alfabetos em caixa alta (A, B, C, D, E, F e G) um total de 10% 

por cento das famílias assentadas no Assentamento Mãe das Conquistas 

buscando analisar quais os impactos da Reforma Agrária na sua qualidade de 
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vida e a entrevista também foi aplicada aos comerciantes do Município de Buritis 

do ramo de produtos agropecuários sendo dois estabelecimentos que foram 

identificados com os códigos alfanuméricos A1 e A2 e do ramo de supermercado 

sendo dois estabelecimentos identificados nesta análise de dados com os 

códigos alfanuméricos M1 e M2. 

Questionário aplicado aos assentados e assentadas do assentamento 

Mãe das Conquistas. 

1) Há quanto tempo é assentado?  
 
A – 19 Anos 
B – 20 Anos 
C – 16 Anos 
D – 20 Anos 
E – 20 Anos 
F – 20 Anos 
G – 9 Anos 
 
 Media:  17,7 ANOS  
 

 

 A média de anos de assentamento que as famílias colocam 

especificamente neste assentamento se soma aos anos de luta que não 

desconsideram nesta contagem. A realidade destas famílias desde o período de 

acampamento reflete a pertença que tem a esta terra desde sua ocupação. 

ROSA diz que,  

Nas ocupações, ao fazerem a denúncia simultânea de um 
direito que lhes é negado e das ilegalidades perpetradas 
pelos latifundiários, e durante séculos acobertadas pelos 
governos de nosso país, as famílias 
que desejam ter acesso à terra passam a integrar as listas 
de possíveis beneficiários de projetos de assentamento 
rural. Depois desses primeiros árduos 
passos, a espera tem sido longa, como bem o sabem os 
acampados que vivem hoje embaixo de uma lona, 
aguardando o seu assentamento. (Rosa, 2012. P. 512). 

 
Assim com as ocupações os movimentos sociais asseguram com lutas e 

conflitos o direito constitucional do acesso a terras famílias Sem Terra 

assegurado pelo Estatuto da Terra Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Esta mesma lei sofre um retrocesso quando em agosto de 2001 acalorado pelas 

intensas ocupações e lutas que se seguem posterior a ocupação da Fazenda do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC que edita a medida 
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provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, editada no governo de FHC, 

neste período o Brasil registrou o maior número de ocupações de terra. Essa 

medida provisória reviu pontos cruciais do Estatuto da Terra e da lei nº 8.629 e 

4.504 que além de excluir todas as terras ocupadas da Reforma Agrária, ela 

impede o acesso aos recursos públicos de qualquer movimento ou grupo 

organizado que promova ocupações de terra. E seguindo esta mesma lógica o 

interdito proibitório é uma ação jurídica relacionada a situações nas quais o 

direito de posse ou de propriedade está ameaçada e está prevista no artigo 1.210 

do Código Civil que garante a aos latifundiários o direito de se resguardar de 

invasões de terra.  

 

 
 

A política de crédito para a agricultura familiar não é recente. Foi a partir 

da realização do I Grito da Terra Brasil em 1994, que gerou uma mobilização 

nacional que unificou diversos movimentos sociais e sindicais da agricultura 

Quais créditos acessou? 
 
Modalidades: 
 
Crédito Apoio Inicial (antigo fomento).  
 
Acessaram A, B, C, D, E, F85,7% 
Não acessou -G14,3%  
 
PRONAF A (Investimento) 
 
Acessaram:  A, B, C, D, E, F e G.100% 
 
Custeio A/C 
 
Acessaram: A, B, C, D, F 71,4% 
Não acessaram E, G 28,6 % 
 
Crédito Apoio Mulher (PRONAF Mulher) 
 
Acessaram     D, E28,6 % 
Não acessaram A, B, C. F, G71,4 %  
 
CONAB Compra Antecipada  
 
Acessaram A, B, E 42, 8%  
Não acessaram C, D, F, G 57,2%  
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camponesa dentre estes a CONTAG, MST, MAB o MPA a demanda era de 

construção de crédito rural diferenciado aos pequenos agricultores com linhas 

especificas para cada modalidade e garantia de outros direitos como assistência 

técnica, seguro agrícola e garantia de preços mínimo que até então só eram 

acessados pela agricultura capitalista. O crédito era, portanto, o foco central para 

a grande maioria das mobilizações dos movimentos sociais. Resultando na 

criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

PRONAF, em 1995. De acordo com Brasil (2015) “O Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) financia projetos individuais ou 

coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma 

agrária. ” Esta modalidade de crédito não saiu conforme a discussão dos 

movimentos, veio com a “benção” do Banco Mundial, deixando claro a influência 

destes organismos nas decisões do governo. O acesso ao PRONAF de acordo 

os dados da pesquisa o PRONAF teve alcance universal, não repetido nas 

demais modalidades.   Segundo Brasil, “O Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar concede recursos para custeio e investimento a 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária. ”  (Brasil, 2015).

  

 
2) Quantos membros da família trabalham na produção? 
 

A. 3 
B. 2 
C. 2 
D. 2 
E. 1 
F. 2 
G. 3 

 
Média: 2,1 pessoas por família. 

 
Este dado reflete a situação de esvaziamento do trabalho familiar, não 

caracterizando que há êxodo rural e ou da juventude, o que deixa transparecer 

é a ausência de membros da família no trabalho familiar na produção do lote do 

Assentamento Mãe das Conquistas. O assentamento ainda é o local de moradia 

dos assentados e dos filhos, o que ele está deixando de ser é o local que deveria 

oferecer trabalho e geração de renda para estas famílias. A média de 2,1 pessoa 

por família traz um dado trágico da falência da política de Reforma Agrária que 
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não tem políticas de incentivo a permanência dos jovens no assentamento com 

perspectiva de geração de renda, educação, formação, lazer e esporte.  

A luta pela reforma agrária deve superar os objetivos 
estabelecidos na luta pela terra, isto porque, com ela 
iremos além da simples distribuição da terra. Reforma 
agrária significa também discutir as formas de utilização da 
terra, preservar o meio ambiente, planificar o 
desenvolvimento econômico, reeducar o ser humano, 
misturar a terra com conhecimentos científicos, 
desenvolver valores e estabelecer relações de 
solidariedade e confraternização com a sociedade. 
(BOGO, p.155, 1999). 
 

 BOGO nos reitera que a reforma agraria não é só distribuição de terra e 

para garantir a reprodução social dos assentados, jovens, mulheres, idosos e 

crianças são necessárias também ações organizativas que visem a mudança 

nas relações sociais  

 
1) Qual a principal atividade produtiva?   

 
A. Bovino de leite e corte 
B. Leite 
C. Leite 
D. Milho 
E. Cana, mandioca e milho 
F. Pecuária leite 
G. Peixe 

 
57,1%leite 
28,5% grãos 
14, 4 % outros  
 

 
A predominância da produção leiteira condiz com a geografia do 

assentamento que possui áreas acidentadas, fica em um vão e o solo é jovem, 

com a incidência de terras com cascalho raso propicio a formação de pastagens, 

isto do ponto de vista da questão geográfica. Do ponto de vista da produção e 

comercialização a realidade que prevalece e a predominância do mercado do 

leite dominado pela grande agroindústria leiteira em Buritis o domínio do 

mercado está a cargo da empresa Laticínios Buritis que tem como lema:  

 

Produzir produtos de qualidade, buscando processos 
eficientes para proporcionar preço justo. Respeitando 
nossos colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e 
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meio ambiente. Procurando inovar para atender 
necessidades de nossos clientes. [...] O Laticínio Vale dos 
Buritis localiza-se no noroeste de Minas Gerais, e hoje 
capta aproximadamente 50.000 litros de leite/dia, de mais 
de 200 produtores de leite da região. Com mais de duas 
décadas de história, a empresa produz e comercializa em 
sua fábrica 40 produtos para todas as regiões do Brasil. 
(BURITIS, 2015) (grifos meus). 

 

As agroindústrias ditam o preço do leite dominando o mercado e induzem 

o produtor a produzir apenas o leite e substituir a policultura. Sem alternativas a 

estes atravessadores e a ausência de uma política eficiente de beneficiamento 

e comercialização dos produtos dos assentamentos os agricultores são 

submetidos a vender ao preço que é estipulado pela agroindústria leiteira. 

Tirando a visibilidade da Reforma Agrária e atribuindo a agroindústria capitalista 

o mérito pela produção. 

 

2) Qual a origem da renda da família? 
 
Proveniente do lote      B, C, D, F, G    71,4 %  
Venda de mão de obra          B e G                                           28,5 % 
Programas governamentais, bolsas e afins. A, C, D, E, G 71,4 %  
Aposentadoria                                                                                - 
Outros    A                                                                                  14,2% 

 
Estes dados comprovam que apesar dos enfrentamentos e dos inúmeros 

desafios a Reforma Agrária ainda se mostra uma alternativa para a geração de 

renda para estes agricultores e camponeses. Stédile (2012) vai nos afirmar que 

“Reforma Agrária é um programa de governo que busca democratizar a 

propriedade da terra na sociedade e garantir o seu acesso, distribuindo-a a todos 

que a quiserem fazer produzir e dela usufruir. ”  (STÉDILE, 2012, p. 657). 

Entretanto a política de Reforma Agrária no Brasil nunca alcançou estes 

requisitos. A história do próprio assentamento Mãe das Conquistas nos retoma 

isso. O governo faz a distribuição de terras aos agricultores sem-terra mediante 

pressão destes. Esta distribuição não vem acompanhada de políticas de 

desenvolvimento, infraestrutura e condições básicas de geração de trabalho e 

renda. As famílias organizadas em movimentos sociais e sindicais fazem valer a 

reforma agraria a partir de sua organização em que reivindicam por meio da luta 

melhores condições de vida no campo. Bogo vai dizer;  
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Não basta apenas organizar trabalhadores sem-terra nos 
municípios e ocupar latifúndios; e fundamental 
compreender qual é a relação que a terra conquistada 
deve ter com o ser humano excluído de todo o processo 
de produção e de organização da sociedade atual, e saber 
o que fazer para o mesmo voltar a integrar se a sociedade, 
através da organização social do trabalho e também da 
pratica de novos valores. (BOGO, p.46, 1999). 

 
Um desafio a geração de renda para estas famílias assentadas é a 

cooperação agrícola que ocorreu durante muitos anos no período em que eram 

acampados, neste período garantiram a produção para o autoconsumo, geração 

de renda e a resistência na terra. Curioso lembrar que neste período tinham 

pouca terra, centenas de famílias acampadas e nenhum acesso a credito. 

 

 

A comercialização é um desafio ainda maior nos assentamentos, muito do 

que é produzido tem que ser entregue a atravessadores. As políticas de compra 

do governo não se universalizam. O Programa de Aquisição de Alimentos da 

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento não chegou a todos os 

agricultores familiares, que de acordo com BRASIL o PAA visa o estímulo a 

redes locais de produção e distribuição de alimentos oriundos da agricultura 

familiar para populações em insegurança alimentar; a regulação de preços por 

meio da compra de produtos destinados à formação de estoques públicos; a 

aquisição de alimentos da agricultura familiar da safra vigente para serem 

estocados e, posteriormente, comercializados pelas próprias organizações 

sociais que podem, com isso, comercializar sua produção em condições mais 

favoráveis, e; a compra e doação de leite a famílias em situação de 

3) Produz algum produto que comercializa? Se sim onde comercializa?   
 
Não: C                                                              14,3% 
Sim:  A, B, D, E, F, G                                       85,7% 

 
Onde?  
Casa; A, C, D, E, G             71,4% 
Feira: G                                                            14,3 % 
Atravessador: B, E                                           28,5 % 
Programa de Aquisição de Alimentos -PAA:        -                                       
Agroindústria/ cooperativa:  A, B, F                 42,8% 
Outras:                                                             28,5%  
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vulnerabilidade social através de um circuito público de distribuição. Dentre 

outras o PAA como uma política ainda vigente deveria promover a 

comercialização e a segurança alimentar e gerar renda. Fato comprovadamente 

falho como demonstra a pesquisa e também afirmado por Alentejano: 

“O PAA envolveu somente 4% dos agricultores brasileiros; 
a Lei n. 11.947/2009 é letra morta em muitos municípios e 
em outros tantos e para que os agricultores familiares 
tenham acesso há uma série de entraves burocráticos de 
difícil superação. ”  (ALENTEJANO, 2014, p. 52). 

 
O excesso de burocracia acaba afastando e desmotivando o agricultor de 

acessar estas políticas e esbarram também na ausência de políticas de 

comercialização e beneficiamento para os assentamentos o que inviabiliza 

muitas vezes o desenvolvimento dos assentamentos e descaracteriza a reforma 

agraria desmotivando os agricultores a produzirem em suas parcelas. A 

promoção de políticas não significa que estas terão alcance a todos, isto tem que 

ser meta a ser alcançada. Dentre estes outros fatores contribuiriam para que a 

produção dos assentamentos se viabilizasse: promoção a cooperação talvez 

fosse a principal saída, seguido por assistência técnica e pesquisa gratuitos e 

voltados ao desenvolvimento sustentável e limpo de produção agroecológica, 

transporte, armazenamento, beneficiamento, infraestrutura e construção de 

espaços de comercialização direta ao consumidor como feiras e mercados 

populares.  
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4) Na sua avaliação que mudanças significativas ocorreram desde que 
foi assentado? Que melhoraram e ou pioraram? 
 
RENDA: 
 

A. Integração da mão de obra familiar aos projetos como fonte de 
geração de renda. 

B. Tenho trabalho próprio todo o tempo e melhorou a renda. 
C. Melhorou. 
D. Trabalha por conta própria. 
E. Me endivide muito, melhorou que não moro no aperto da cidade o 

peor e que não consigo juntar dinheiro. 
F. Melhorou. 
G. Teve melhora por que eu não tinha. 

 
MORADIA: 
 

A. O convívio comunitário que nos permite dar rumos quanto as 
questões essenciais de desenvolvimento humano, social e 
econômico.  

B. Melhorou a moradia e própria e do jeito que sonhou 
C. Boa 
D. Casa própria, energia e agua encanada. 
E. Não consigo terminar de construir minha casa 
F. Piorou 
G. Melhorou 

 
 EDUCAÇÃO: 
 

A. Ainda prejudicada pela oferta de bons métodos de aplicação de 
conteúdo inovadores. 

B. Tenho o primeiro completo e vários cursinhos profissionalizantes e 
várias visitas a outros estados 

C. Precisa melhorar muito 
D. Professores capacitados, participação da família na escola. 

Recursos e procedimentos metodológicos e pedagógicos.  
E. Em relação a escola é até boa 
F. Melhorou 
G. Melhor 

 

 

O campo é um local de produção material da vida, cultura, educação, 

política, economia, ecologia e também das contradições e da ausência do 

Estado. Enquanto espaço da vida é o lugar da moradia, de onde se tira as 

condições de sobrevivência e que também possui relações econômicas, sociais, 

culturais e políticas. O assentado alimenta a perspectiva de um bem-estar social 

e que demanda uma estrutura de moradia, trabalho, educação e geração de 
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renda. Quanto a geração de renda, educação e moradia os assentados avaliam 

que houve melhora a partir do assentamento como afirma o assentado B: “Tenho 

trabalho próprio todo o tempo e melhorou a renda” hoje os assentamentos na 

região estão se esvaziando, restando apenas a família composta pelo casal sem 

os filhos, porém, ainda avaliam que houve a “Integração da mão de obra familiar 

aos projetos como fonte de geração de renda. ” (Assentado A). A garantia de 

desenvolvimento dos assentamentos também depende da política de créditos do 

governo, os planos safra disponibilizam recursos anuais insuficientes para a 

demanda e a burocracia por vezes dificulta o acesso aos créditos as 

modalidades para a agricultura familiar (vide anexo 3) demoram as vezes anos 

para serem liberados o que causa endividamento das famílias e a sua má 

aplicação. “ Me endivide muito, melhorou que não moro no aperto da cidade o 

peor e que não consigo juntar dinheiro. ” (Assentado E). O assentamento se 

torna um território camponês, as famílias lutam juntas pela conquista da terra e 

passam a compartilhar das vivencias coletivas, assim avalia um dos 

entrevistados “O convívio comunitário que nos permite dar rumos quanto as 

questões essenciais de desenvolvimento humano, social e econômico. ” 

(Assentado A). os trabalhadores rurais sem-terra, que entram na luta para 

conquistar um pedaço de terra são aqueles que perderam os seus empregos, 

foram substituídos por máquinas e engrossavam as fileiras de desempregados, 

pensando num futuro melhor mesmo que  distante e não nas condições precárias 

às quais estavam submetidas. 

a terra é a primeira conquista e logo o acesso a créditos e moradia garantem 

condições mínimas de qualidade de vida aos assentados e permitir que 

consolidem e desenvolvam mais rapidamente sua produção agrícola. Assim 

coloca: “Melhorou a moradia e própria e do jeito que sonhou” (Assentado B). 

A escola dentro das comunidades garante a permanência das famílias no 

campo, não é qualquer escola.  Aqui o assentado D coloca que esta escola tem: 

“ Professores capacitados, participação da família na escola. Recursos e 

procedimentos metodológicos e pedagógicos” (Assentado D). Não contraditório, 

más de outro ponto de vista o assentado A avalia no assentamento a educação: 

“Ainda prejudicada pela oferta de bons métodos de aplicação de conteúdo 

inovadores. ” (Assentado A). A Escola do Campo Francisco Fernandes Pitangui 

foi fruto da luta dos assentados e assentadas como vimos no capítulo sobre a 
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escola. O que as falas trazem é que a escola está inserida na comunidade e que 

necessita de bases para se tornar uma escola do campo como afirma Molina e 

Sá: 

A escola do campo, pensada como parte de um projeto maior 
de educação da classe trabalhadora, se propõe a construir uma 
prática educativa que efetivamente fortaleça os camponeses para 
as lutas principais, no bojo da constituição histórica dos 
movimentos de resistência à expansão capitalista em seus 
territórios. (MOLINA e SÁ, 2012, p. 328) 

 

 
8). Que expectativas de melhoras tem em relação à vida como assentado?  

 
A. Se o campo tem o protagonismo das grandes mudanças sociais na história 

brasileira, isto mostra a necessidade da manutenção das reformas a 

expectativa é o nosso governante invistam nas mudanças sociais, 

principalmente na distribuição de renda e nós passamos ser agente de 

transformação para nossa sociedade. 

B. Melhoras as condições de vida e realizar o sonho de ser um produtor rural 

realizado 

C. Boa expectativa 

D. Que os nossos produtos a serem comercializados seja mais valorizado no 

mercado e mais assistência do governo. 

E. A minha expectativa é em conseguir tirar o sustento da minha família daqui 

do lote. 

F. Esperamos que a entidade governamental valorize mais a produção dos 

pequenos produtores “que é esquecida”  

G. Ter melhora de vida e tirar o sustento da terra 

 
O processo da luta pela terra forja lutadores e construtores do futuro, aquele 

que irá tirar o seu sustento da terra, educar nossos filhos, alimentar o campo e a 

cidade. Os anos da luta formam também intelectuais como bem elabora e coloca 

um dos entrevistados: “Se o campo tem o protagonismo das grandes mudanças 

sociais na história brasileira, isto mostra a necessidade da manutenção das 

reformas a expectativa é o nosso governante invistam nas mudanças sociais, 

principalmente na distribuição de renda e nós passamos ser agente de 

transformação para nossa sociedade. ” (Assentado A) são expectativas de 

pessoas que tem em média 17 anos como assentado e uma vida toda de luta. 

Que almejam entre muitas coisas: “Melhoras as condições de vida e realizar o 

sonho de ser um produtor rural realizado. ” (Assentado B). Carvalho e Costa 

(2012) colocam que: 
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Agricultura camponesa é o modo de fazer agricultura e de viver 
das famílias que, tendo acesso à terra e aos recursos naturais que 
ela suporta, resolvem seus problemas reprodutivos por meio da 
produção rural, desenvolvida de tal maneira que não se diferencia 
o universo dos que decidem sobre a alocação do trabalho dos que 
se apropriam do resultado dessa alocação (CARVALHO E 
COSTA, 2012, p. 27. Apud COSTA, 2000, p. 116-130). 

 

 Como agricultores e agricultoras camponeses estas famílias refletem seus 

sonhos nas falas que ganham maior expressão. “ A minha expectativa é em 

conseguir tirar o sustento da minha família daqui do lote. ” (Assentado E) “Ter 

melhora de vida e tirar o sustento da terra” (Assentado G). Outra fala reflete o 

que os dados anteriores trouxeram: “Que os nossos produtos a serem 

comercializados seja mais valorizado no mercado e mais assistência do governo. 

”  (Assentado D).  Aqui complementa outra família entrevistada quando diz que: 

“Esperamos que a entidade governamental valorize mais a produção dos 

pequenos produtores que é esquecida” (Assentado F). A organização dos 

assentados é fator determinante para sua sobrevivência no assentamento. Bogo 

(1999) nos alertava que:  

 

E preciso contribuir com a formação social da consciência 
dos assentados fazendo com que assimilar e desenvolver 
novos hábitos e também a consciência política, pois esta é 
que possibilita a todas as pessoas perceberem as coisas 
através de seus próprios olhos, e interpreta las e 
transforma las. (BOGO, p.110, 1999). 

 

 A individualização dos assentados prejudica a eles mesmos, quando se 

organizaram e se uniram para lutar pela terra eram sujeitos coletivos de direitos. 

Ao conquistarem a terra cada um ergueu sua própria cerca que o apartou dos 

demais. Ao surgirem necessidades e demandas comuns voltam a se organizar 

para a luta e assim seguem.  “Os indivíduos isolados apenas formam uma classe 

na medida em que tem que manter uma luta comum contra outra classe; no 

restante, eles mesmos defrontam-se uns com os outros na concorrência. 

(BOGO, apud Karl Marx p.137, 1999) ”. 

 
Entrevista aplicada aos comerciantes do Município de Buritis – Minas 
Gerais:  
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3) Qual a importância dos consumidores assentados para o seu 

estabelecimento? 
 

COMERCIANTE A–1 (18 anos):  de suma importância pois houve um 
aumento de clientes no estabelecimento  
 

  COMERCIANTE A–2 (15 anos): movimentou a economia de produtos 
agropecuários como insumos, equipamentos e produtos produzidos por eles. 
Isto faz com que eles consumam mais produtos comercializados pela minha 
empresa.  

 
COMERCIANTE M-1 (02 anos): 1º qualidade dos produtos, 2º conhecer 

onde foi produzido e por quem, 3ºincentivar o escoamento da produção, 4º 
sendo produzido aqui no município os produtos são mais baratos, 5º aumentar 
o giro de dinheiro no município, 6º podemos fazer trocas de produtos, barganha. 
 

COMERCIANTE M-2 (26 anos): e um seguimento de cliente que agrega 
valor no nosso estabelecimento são muito importantes para nossa empresa. 

 
Estabelecimentos com uma média de 15,25 anos de atividade comercial 

no município de Buritis – Minas Gerais. 
 

 

Esta parte da pesquisa foi aplicada aos comerciantes de Buritis que por 

estarem em contato direto com a sociedade e os assentados puderam nos 

passar um panorama da importância dos assentamentos para a região. Ao 

serem questionados sobre qual a importância dos consumidores assentados 

para o seu estabelecimento estes colocam: “De suma importância pois houve 

um aumento de clientes no estabelecimento” (Comerciante A–1). E o outro 

estabelecimento do seguimento de produtos agropecuários coloca: “Movimentou 

a economia de produtos agropecuários como insumos, equipamentos e produtos 

produzidos por eles. Isto faz com que eles consumam mais produtos 

comercializados pela minha empresa. ”  (Comerciante A–2). As linhas de crédito 

acessadas pelas famílias assentadas forma investidas na região, consumiram 

bens e serviços do próprio município fazendo girar a economia local. E quanto a 

importância dada pelos comerciantes do ramo de produtos alimentícios a 

resposta se amplia como expõe o entrevistado M- 1: “1º qualidade dos produtos, 

2º conhecer onde foi produzido e por quem, 3º incentivar o escoamento da 

produção, 4º sendo produzido aqui no município os produtos são mais baratos, 

5º aumentar o giro de dinheiro no município, 6º podemos fazer trocas de 
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produtos, barganha. ” (Comerciante M-1). Este deixa claro que há uma troca, do 

que é vendido pelo estabelecimento para os assentados e o que é comprado dos 

assentados pelo estabelecimento. Esta organização ainda é muito limitada, são 

vendas e entregas individuais, a domicílio ou em ponto de comercio local 

mercearias, pequenos mercados. As feiras livres ainda são pouco organizadas, 

isto pode ser reflexo da substituição da policultura pela monocultura do leite 

como vimos nos dados anteriores. Ainda com as dificuldades expostas pelos 

agricultores assentados os comerciantes avaliam que: “E um seguimento de 

cliente que agrega valor no nosso estabelecimento são muito importantes para 

nossa empresa. ” (Comerciante M-2). 

 

4). Houve melhoras significativas no comércio de Buritis com a criação dos 
assentamentos? Quais? 

  
COMERCIANTE A-1: sim, para o comercio quanto mais clientes menos que 

compre pouco mais é importante pois há um giro maior de mercadoria no comercio 
local. Os assentados além de aumentar o giro no comercio local aumenta também 
a produção de grãos do sendo milho e outros alimentos.  

 
COMERCIANTE A-2: houve uma maior movimentação do comercio com os 

assentados abrindo assim mais a fonte de emprego de modo geral. 
 
COMERCIANTE M -1:  com certeza pois além de aumentar clientes, são 

produtores que fornecem produtos com mais qualidade e mais baratos.  
 
COMERCIANTE M-2: sim, com certeza aumenta mais a venda com isso 

aumenta a lucratividade, aumento no mix de produtos, investimentos e 
contratação de funcionários etc. 

 

 

Neste ponto das entrevistas o questionamento aos comerciantes se houve 

melhoras significativas no comércio de Buritis com a criação dos assentamentos 

e quais foram eles respondem: “Houve uma maior movimentação do comercio 

com os assentados abrindo assim mais a fonte de emprego de modo geral. ” 

(Comerciante A-2). “Com certeza pois além de aumentar clientes, são produtores 

que fornecem produtos com mais qualidade e mais baratos. ” (Comerciante M-

1). A partir destas informações comprovamos que os dados do censo 

agropecuário trazidos por Michelotti são visíveis e expressivos mesmo sendo tão 

desigual o acesso a terras e aos financiamentos se comparado ao agronegócio.  
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Do ponto de vista do trabalho no campo, o Censo 
Agropecuário indica para o ano de 2006 total de 12,3 
milhões de pessoas ocupadas em atividades ligadas à 
agricultura familiar. Esse número corresponde a 74,4% do 
pessoal total ocupado no campo [...] ocupando apenas 
24,3% das terras, a agricultura familiar é a principal 
geradora de trabalho no campo os estabelecimentos 
familiares que representam 84,4% do total, esses 
estabelecimentos familiares são responsáveis pela 
produção expressiva de produtos da cesta básica, em 
especial, arroz, feijão, mandioca, milho, leite de vaca e 
cabra, aves e suínos [...] responsáveis por 37,8% do valor 
bruto total produzido [...] verifica-se que os 
estabelecimentos familiares têm padrões de produção que 
associam usos mais intensivos da terra e do trabalho. 
(MICHELOTTI, 2014, p. 85). (Grifos meus) 

 
Assim como no campo com o aumento da circulação de bens e serviços 

indiretamente favorece a empregabilidade na cidade também como bem 

expressa um dos entrevistados: “Sim, com certeza aumenta mais a venda com 

isso aumenta a lucratividade, aumento no mix de produtos, investimentos e 

contratação de funcionários etc.”. (Comerciante M-2). E completa o comerciante 

A-1 dizendo: “Sim, para o comercio quanto mais clientes mesmo que compre 

pouco mais é importante, pois, há um giro maior de mercadoria no comercio 

local. Os assentados além de aumentar o giro no comercio local aumenta 

também a produção de grãos do sendo milho e outros alimentos. ” (Comerciante 

A-1).  

 

5) Que ações avalia que seriam necessárias para viabilizar melhorias nos 
assentamentos e que consequentemente traria melhoras para a cidade? 

 
COMERCIANTE A-1: mais, créditos para formar mais pastagens, abrir 

mais área para lavoura, comprar mais animais leiteiro e de corte. 
 
COMERCIANTE A-2: infraestrutura para que eles possa produzir com 

maior eficiência e comercializar com mais eficiência com melhores preços e obter 
mais lucros. 

 
COMERCIANTE M-1: incentivo da produção, liberação de recursos, 

auxilio escoação de produtos. 
 
COMERCIANTE M-2: escalação de novos projetos com 

acompanhamento técnico para aumentar a produtividade dos assentamentos.  

 

Sabendo da importância dos assentamentos para a região e não estando 

alheios as reais necessidades dos assentados os entrevistados expressam nas 
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entrevistas quando questionados sobre que ações avalia que seriam 

necessárias para viabilizar melhorias nos assentamentos e que 

consequentemente traria melhoras para a cidade eles colocam que os 

assentamentos precisam de: “Incentivo da produção, liberação de recursos, 

auxilio escoação de produtos. (Comerciante M-1), “Escalação de novos projetos 

com acompanhamento técnico para aumentar a produtividade dos 

assentamentos. ” (Comerciante M-2) “Mais, créditos para formar mais 

pastagens, abrir mais área para lavoura, comprar mais animais leiteiro e de corte. 

” (Comerciante A-1) “Infraestrutura para que eles possam produzir com maior 

eficiência e comercializar com mais eficiência com melhores preços e obter mais 

lucros. ” (Comerciante A-2). 

Expressas em leis estas demandas são regulamentadas pelo governo 

atual de Minas Gerais que criou a Lei 21693, de 26 de março de 2015 que cria a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA). Dentre outros em seu 

Art. 256-A.  

 
[...] tem por finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, 
coordenar, executar, regular, controlar e avaliar as ações 
setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento e ao 
desenvolvimento do espaço rural e da agricultura familiar, 
abrangendo a gestão de qualidade, ao transporte, ao 
armazenamento, a comercialização e a distribuição de 
produtos e a política agrária e fundiária rural do estado. 
(Correia, 2015, p.03) 

 

Sobre a compra direta cria o Decreto 46712, de 29 de janeiro de 2015 que 

regulamenta a lei nº 20608, de 07 de janeiro de 2013, que institui a Política 

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA Familiar. Que 

no Art. 3º são objetivos da PAA Familiar. 

I. Fomentar a organização e modernização da produção e melhorar 
o escoamento dos produtos da agricultura familiar; 

II. Estimular a produção da agricultura familiar, contribuindo para a 
pratica de preços adequados e ampliação do mercado de 
consumo dos seus produtos; 

III. Favorecer a aquisição dos produtos provenientes da agricultura 
familiar nas compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais; 

IV. Incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que 
valorizem a cultura alimentar local e regional. (CORREIA, 2015, 
p. 06, 07 e 08) 

 

Lei 21156, de 17 de janeiro de 2014 institui a Política Estadual de 
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Desenvolvimento Rural Sustentável da Agriculcultura Familiar – PEDRAF. 

Que em seu Art. 2º expressa os seus princípios fundamentais: 

 

I. A produção de alimentos básicos e a sua distribuição, 
preservados os interesses dos produtores e consumidores, 
mediante a adoção de estratégia global de intervenção; 

II. O abastecimento adequado e a segurança alimentar como 
condições básicas para tranquilidade social, a ordem pública, o 
processo de desenvolvimento socioeconômico e os direitos da 
cidadania;  

III. A adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como 
paradigma na redução das desigualdades sociais e regionais e na 
promoção de agroecossistemas viáveis;  

IV. A participação social na formulação, na execução e no 
monitoramento das políticas agrícolas e dos planos de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário como condição 
necessária para assegurara a sua legitimidade; 

V. O acesso das famílias rurais aos serviços essenciais de saúde, 
educação, segurança pública, transporte, eletrificação, 
comunicação, habilitação, saneamento, lazer e cultura, bem como 
outros benefícios sociais. (CORREIA, 2015, p. 17 e 18). 
 

Estas políticas devem ser direcionadas a campos estratégicos para 

garantir sua universalização e qualidade em campos essenciais como: produção, 

saúde, educação, meio ambiente e cultura discutidos e construídos com a devida 

participação dos movimentos sociais. Garantir através disto o acesso à terra, aos 

meios de produção, cooperação, comercialização e assistência técnica, 

educação profissional e escolarização com os princípios da educação do campo 

dentre outros.  

E preciso ter gestão democrática do conhecimento e da informação, elevação 

dos níveis de consciência, escolarização e de formação profissional. Estes 

requisitos abrangem as organizações sociais locais, gestores municipais e 

demais organizações no intuito de avançar na operacionalização de políticas 

territoriais que superem o assistencialismo. De nada vai valer a discussão 

avançada destas leis e políticas propostas se não haver o aporte financeiro e o 

redicionamento de investimentos para as demandas emergentes.  

Os recursos privados são condicionados a um retorno e os públicos a 

estruturas permanentes que garantirão a autonomia dos territórios.  

O dispêndio de recursos e tempo gasto com a elaboração destas propostas 

no período caracterizam a má gestão de recursos públicos. Foram propostas 

várias ações, criação de secretarias e parcerias que ao final não alcançam o 
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objetivo proposto. Ainda há ausência de investimentos, falta de diálogo com os 

entes federados, distanciamento dos movimentos sociais e propostas 

natimortas.  

 

Algumas considerações  

 

Não é possível conceber uma proposta de desenvolvimento harmônico num 

campo em que estão em disputa projetos de desenvolvimento que de um lado a 

agricultura camponesa com a proposta de uma agricultura limpa e o 

desenvolvimento territorial e de outro o agronegócio aliado a iniciativa privada e 

financiado pelos cofres públicos.  

Os municípios possuem características heterogenias, o que demandam 

estudos específicos e direcionados. É necessário levar em conta a estrutura 

existente, contradições e disputas. Buscar a superação destas dificuldades, 

direcionar os investimentos, priorizar os serviços públicos básicos não se 

esgotando nos investimentos de caráter econômico.  

A superação da separação campo e cidade, rural e urbano demandando uma 

descentralização de recursos. Respeitando as especificidades de cada território, 

respeitando a sua importância na geração de riquezas, bens, produtos e serviços 

é preciso levar em conta inúmeros aspectos: cooperação vista na perspectiva da 

economia solidária e não apenas econômica; a questão ambiental como 

requisito de sobrevivência das espécies dos recursos naturais e principalmente 

da espécie humana; acesso a tecnologias sociais, inovações tecnológicas 

acessíveis estes visando a superação da pobreza e a segurança alimentar.  

As propostas das leis e projetos devem abranger em amplos aspectos os 

municípios, comunidades rurais, tradicionais e assentamentos que compartilham 

de determinadas características sociais, culturais, ambientais e produtivas. Levar 

em conta as especificidades sociais e aspectos geográficos. 

Portanto a maioria dos municípios brasileiros as expectativas da classe 

trabalhadora aumentaram na perspectiva de um governo popular eleito pelos 

trabalhadores pela primeira vez na nossa história. Anseios de uma Reforma 

Agrária Popular preencheu a esperança de milhares de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais sem terra por todo o território brasileiro. Entretanto, com o 

decorrer dos mandatos frustraram se as esperanças e novamente os interesses 
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do capital prevaleceram. Foram assentadas muitas famílias nos últimos anos, a 

maioria delas por pressão dos movimentos sociais e a outra demanda foi 

assentada em locais onde não havia conflitos e nem terras aptas à reforma 

agrária, contaram como número para cumprir metas as famílias reassentadas. O 

governo Popular sequer conseguiu mexer nas suas próprias estruturas, não 

formou base e não elevou o nível de consciência da população.   

 O governo não mexeu com a estrutura, ateve se a cumprir metas. Pautas 

históricas dos movimentos sociais do campo como: a atualização dos Índices de 

Produtividade ficou sem debate nas instâncias governamentais e perdeu força 

diante da ofensiva organização dos ruralistas no governo, os atuais índices de 

produtividade são do ano de 1975 e não considera o avanço tecnológico no 

campo da agricultura e pecuária, esta não atualização impede que as 

propriedades pouco produtivas sejam desapropriadas para fins de Reforma 

Agrária; não se avançou também no debate do Limite da Propriedade Rural que 

estabelece o limite da propriedade em Módulos Fiscal específicos a cada Estado.  

 A aprovação do uso da biotecnologia, os OGM - Organismos 

Geneticamente Modificados que culminaram na aprovação dos Transgênicos foi 

uma derrota aos movimentos sociais do campo que tanto fizeram e fazem 

campanha contra a destruição da biodiversidade; dentre muitas outras 

campanhas está a de combate ao uso indiscriminado de Agrotóxicos na 

agricultura que os órgãos de regulação insistem em aprovar, o Brasil lidera o 

ranking de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. 

A história da luta pela terra no Distrito Federal e Entorno traz elementos 

que se repetem em todo o Brasil. As políticas de desenvolvimento para o campo 

são falhas, incompletas e condicionadas aos órgãos internacionais. A reforma 

agrária atualmente no Brasil é um processo moroso e que enfrenta vários 

problemas, a estrutura fundiária reacionária ganha força com o discurso da 

produtividade.  

É incansável a luta contra a opressão e criminalização da luta e dos 

movimentos sociais, perseguição as lideranças. Para se realizar a reforma 

agraria é preciso proporcionar uma discussão em torno de uma reforma agraria 

popular com acesso à terra agricultável para produzir, contribuído com redução 

das desigualdades sociais, democratização da estrutura fundiária, facilidade de 

acesso aos créditos, financiamentos, educação do campo e principalmente a 
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mudança da matriz tecnológica de produção.  

A realidade são assentamentos feitos em terras com enorme passivo 

ambiental, distantes dos centros, com a falta de acompanhamento técnico, sem 

acesso a agua, energia elétrica, saneamento básico e dificuldades de 

escoamento da produção.  

A proposta de mudança de matriz produtiva é uma mudança de paradigma 

da realidade, fazendo com que os agricultores camponeses tenham uma nova 

visão da agricultura de base agroecológica uma agricultura transformadora e 

emancipadora que levara os agricultores a repensarem suas práticas diárias na 

agricultura e na implantação de uma nova forma de produzir alimentos com 

ações aliadas à preservação do meio ambiente, garantido renda de auto 

consumo, segurança alimentar, a qualidade de vida e a sustentabilidade, 

desenvolvendo técnicas  que diminuam a dependência de insumos externos. 

Apesar deste contexto, a pesquisa demonstrou que os assentamentos 

geraram impactos positivos na vida das famílias como destacam as melhorias 

na moradia e alimentação. Na educação evidenciada pela consolidação da luta 

pela educação iniciada pelas famílias desde a ocupação.  A organização das 

famílias permitiu pelo processo de luta que esta escola que encontrava se na 

Itinerância se estabelecesse na área do assentamento e quando reagiram contra 

o seu fechamento, deixando claro que a presença da escola é fator sem o qual 

as famílias não permaneceriam no assentamento. A demanda pela mudança nas 

relações sociais e nas práticas pedagógicas ainda permanecem como desafio 

na luta pela consolidação da Educação do Campo.  Na produção ainda carente 

de investimentos, políticas públicas e acompanhamento técnico as famílias 

tiveram uma melhora significativa na qualidade e variedade de alimentos 

produzidos e seu excedente para o mercado. Com avaliação positiva quanto a 

origem e diversidade dos alimentos a relação com o comércio local acontece 

mesmo dentro de um sistema capitalista e mercadológico, entretanto o comercio 

se favorece de produtos de qualidade e diversos, não oferecendo o mesmo aos 

assentados. Estes assentados conseguem ocupar espaços como feiras e 

também chegando aos programas sociais como o PAA.  
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APÊNDICE 1 
 
Questionário aplicado aos comerciantes de Buritis 
 
Data _______/_______/_______. 
 

1) Qual o ramo da atividade comercial? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2) Há quanto tempo possui o estabelecimento? 

 
3) Qual a importância dos consumidores assentados para o seu 

estabelecimento? 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4) Houve melhoras significativas no comércio de Buritis com a criação dos 

assentamentos? Quais? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

5) Que ações avalia que seriam necessárias para viabilizar melhorias nos 

assentamentos e que consequentemente traria melhoras para a cidade? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________



  

 
APÊNDICE 2 

 

Questionário aplicado aos assentados do Assentamento Mãe das Conquistas 

 

1) Há quanto tempo é assentado?  

 

2) Quais créditos acessou? 

 

() Apoio Inicial (antigo fomento). 

() Pronaf A 

() Custeio 

() Apoio Mulher 

() CONAB (PAA, Compra 

Antecipada, Compra direta.

3) Quantos membros da família trabalham na produção? 

 

4) Qual a principal atividade produtiva? 

 

5) Qual a origem da renda familiar?   

 

() proveniente do lote                                                                     

() venda de mão de obra 

() outras. 

 

() programas governamentais, bolsa 

família. 

() aposentadoria 

6) Produz algum produto que comercializa? Se sim onde comercializa? 

() em casa 

() feira  

() atravessador 

() PAA 

() cooperativa ou agroindústria 

() outros quais?  

________________________

 

7) Na sua avaliação que mudanças significativas ocorreram desde que foi 

assentado? Que melhoraram e ou pioraram? 

 

Renda: 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Moradia: 

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Educação: 

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________ 

 

8) Que expectativas de melhoras possui em relação à vida como assentado?  

                                            Anexo 1 

 

 

Linhas de crédito do PRONAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

Lista dos assentamentos de Buritis – MG 

 

SIPRA ASSENTAMENTO ÁREA HA  FAMILIAS ASSENTADAS ATO CRIAÇÃO 

DF0007000 PA MAE DAS CONQUISTAS 4.557,3202 81 POR 00013  16/04/1997 

DF0010000 PA NOVA ITALIA 888,4024 15 POR 00024  02/07/1997 

DF0018000 PA VIDA NOVA 4.490,0000 65 POR 00066  26/12/1996 

DF0059000 PA GADO BRAVO 1.044,2488 32 POR 00076  23/12/1998 

DF0070000 PE FORMOSA TAQUARIL 1.532,2800 50 POR 00086  07/10/1998 

DF0073000 PA NOVA ESPERANÇA 363,8920 9 POR 00077  23/12/1998 

DF0077000 PA VILA ROSA 853,4800 26 POR 00061  16/12/1998 

DF0081000 PA PALMEIRA/GADO BRAVO 1.523,0000 34 POR 00018  30/08/1999 

DF0098000 
PA VANDERLI RIBEIRO DOS 
SANTOS 

3.031,2330 88 POR 00022  14/08/2000 

DF0113000 PA UNIÃO 1.674,2184 78 POR 00005  25/03/2002 

DF0118000 PA UNIDOS VENCEREMOS 1.694,9216 36 POR 37  04/07/2002 

DF0127000 PA ROSELI NUNES 865,0086 26 POR 78  16/09/2004 

DF0148000 PA CRISTO REDENTOR 1.895,0764 70 POR 81  28/04/2006 

DF0149000 PA LUZ DA ESPERANÇA 1.103,0000 23 POR 83  12/06/2006 

DF0150000 PA CRISTO REI 508,6164 23 POR 086  04/07/2006 

DF0190000 PA ANTONIO CONSELHEIRO 448,9751 23 POR 227  29/12/2010 

DF0194000 PA INDEPENDENCIA 735,2975 17 POR 126  09/08/2011 

DF0195000 
PA FORMOSINHA/GADO 
BRAVO 

496,6388 15 POR 132  07/11/2011 

DF0196000 PA OLGA BENARIO 983,2300 45 POR 131  07/11/2011 

DF0200000 
PA QUILOMBO DOS 
PALMARES 

1.760,9197 47 POR 32  20/09/2012 

DF0201000 PA NELSON MANDELA 1.689,4713 63 POR 31  20/09/2012 

DF0202000 PA SANTA MONICA 1.374,3403 24 POR 35  28/09/2012 

DF0212000 PA HUGO HEREDIA 3.770,4459 160 POR 03  26/02/2014 

DF0214000 PA RECANTO DA ESPERANÇA 606,0000 22 POR 30  24/09/2014 
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