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RESUMO: 
Este trabalho tem como objetivo entender a dinâmica da Reforma Agrária, em 
específico na região do Triângulo Mineiro bem como analisar a realidade de um 
assentamento rural. Para tanto, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica pertinente 
ao tema, além de entrevistas em instituições como a Comissão Pastoral da Terra, 
Movimento de Libertação dos Sem-terra de Luta e Prefeitura Municipal de Uberlândia e 
aplicação de questionários a uma amostra de vinte famílias do Assentamento Rural Rio 
das Pedras, localizado no município de Uberlândia/MG. Depreendemos que o debate 
sobre a Reforma Agrária é muito extenso e polêmico, refletindo uma luta política em 
que muitas vezes o mais importante, o homem, é esquecido. Nessa perspectiva, os 
trabalhadores sem-terra e os agricultores familiares são personagens de grande 
destaque, pois é através deles que a Reforma Agrária tem caminhado no Brasil, criando 
novas paisagens rurais: os assentamentos. Locais onde essas famílias podem tirar os 
frutos de sua sobrevivência e criar um local digno para se viver. 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma Agrária, modernização agrícola, movimentos sociais, 
democracia, Assentamento rural Rio das Pedras. 
 
ABSTRACT: 
This study aims to understand the dynamics of Agrarian Reform in particular in the 
Triângulo Mineiro and examine the reality of a rural settlement. Therefore, a detailed 
review was conducted literature relevant to the subject, in addition to interviews in 
institutions such as the Pastoral Commission of the Earth, Movement for the Liberation 
of Ne-earth-Fraud and Municipality of Uberlândia, in addition to application of 
questionnaires to a sample of twenty Seating Rural families of the Rio das Pedras, 
located in the city of Uberlândia / MG. Depreendemos that the debate on Agrarian 
Reform is very extensive and controversial, reflecting policy in a struggle that often the 
most important, the man is overlooked. In that perspective, workers and the landless 
farmers are familiar personages of great prominence because it is through them that the 
Agrarian Reform has walked in Brazil and created new countryside: the settlements. 
Places where these families can take the fruits of their survival and create a decent 
place to live. 
KEY-WORDS: Agrarian Reform, agricultural modernization, social movements, 
democracy, Rural Settlement Rio das Pedras. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O campo brasileiro tem sido palco de constantes transformações, sendo a 

modernização agrícola, crescimento de atividades não-rurais, invasão de terras, 
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acampamentos, assentamentos rurais e Reforma Agrária alguns exemplos dessa 
revolução que ocorre no meio agrário. 

A Reforma Agrária e os conflitos no campo emergem no campo científico, 
refletindo formas diferenciadas de abordagem. 

 
A Reforma Agrária tem sido uma cruel dimensão dos impasses 
brasileiros. Sobre ela pairam dúvidas essenciais, oriundas de 
argumentos que repousam em precárias fontes de informação básicas 
ou ligados a propostas de modelos divergentes (MARINHO, ROSA, 
SCHMIDT, 1998, p. 1). 

 
Diante dessa realidade, essa pesquisa ensejou expor a realidade de um 

assentamento rural do Triângulo Mineiro, questionando a forma como a reforma agrária 
tem sido colocada em prática no Brasil. 

Objetivando ter uma visão totalizante da problemática em questão, 
analisamos pontos de vista de diversos setores da sociedade, além da coleta direta de 
dados com algumas famílias assentadas no “Rio das Pedras”. 

Num primeiro momento esse trabalho abordou as origens dos conflitos 
sociais no meio rural do Triângulo Mineiro, em seguida apresentou uma breve 
discussão sobre os movimentos sociais rurais existentes hodiernamente nessa mesma 
região e, por fim, tecemos algumas considerações sobre o assentamento Rio das 
Pedras. 

A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho baseou-se na análise 
de dados secundários obtidos em levantamento bibliográfico, além da produção de 
dados primários executando-se trabalhos de campo no assentamento rural Rio das 
Pedras, aplicação de questionários a uma amostra das famílias assentadas e 
realização de entrevistas junto à Prefeitura Municipal de Uberlândia, Sindicato Rural, 
Animação Pastoral da Terra, com técnicos e lideranças do movimento MLST de luta. 

A coleta direta de dados ocorreu através da aplicação de questionários junto 
à população de assentados do Rio das Pedras. Essa atividade ficou restrita à uma 
parcela de 21 famílias, o que equivale a 24% de um total de 87 famílias. Essa 
população foi selecionada mediante uma amostragem que priorizou as famílias que 
representassem a diversidade existente dentro do assentamento (líderes, informantes-
chave e pessoas que possuíssem uma maior receptividade para responder ao roteiro 
de entrevista, entre outros).  

Após essa pré-seleção foi feito um zoneamento na tentativa de escolher 
outras famílias que residissem próximas dos selecionados, proporcionando uma maior 
fluidez da pesquisa. 

  
RESULTADOS DA PESQUISA 
 
Desenvolvimento agrícola e agrário da região do Triângulo Mineiro 

 
A mesorregião do Triângulo Mineiro juntamente com o Alto Paranaíba 

situam-se no extremo oeste do Estado de Minas Gerais entre o rio Grande e o 
Paranaíba. Sua economia encontra grande respaldo nas atividades relacionadas à 
modernização do setor agropecuário e agroindustrial, o que ocasiona considerável 
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evasão populacional do campo para as cidades, assim como na ampliação e 
diversificação do setor terciário. 

Seus principais núcleos urbanos são Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, 
Patrocínio, Araxá e Araguari, locais que exercem a função de pólos regionais, 
concentrando o maior número de estabelecimentos industriais e atraindo mão-de-obra e 
investimentos de todo o Brasil.  

A região do Triângulo está inserida no ecossistema do cerrado, sendo 
incorporada à agricultura moderna a partir da década de 70. 

 
Constata-se que somente no final dos anos 70 dá-se a ocupação mais 
intensiva das áreas de cerrado (...) facilitada pela política de subsídios 
do governo federal e principalmente pela existência dos pacotes 
tecnológicos criados para a “construção de fertilidade” e manejo de solos 
anteriormente considerados improdutivos (SILVA, 1999, ñ paginado). 

 
Entre essas políticas podemos citar a criação dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, tendo como metas implantar os programas de desenvolvimento em 
regiões antes consideradas impróprias para as atividades agrícolas. Os principais 
programas foram: PCI –Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados, 
POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento dos Cerrados e PRODECER – 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados. 
Conforme sintetiza Salim, o PCI 

 
1. Favoreceu enormemente o consumo de insumos modernos e 
máquinas agrícolas numa região que, até então, apresentava uma 
agricultura incipiente e com baixíssima capacidade técnica (...), 2. Criou 
condições para que fosse incorporada produtivamente vasta quantidade 
de terras à agropecuária mineira, bem como a recuperação, dentro dos 
padrões tecnológicos modernos, de boa quantidade de terras de 
cerrados que apresentavam já certo esgotamento da fertilidade natural 
e/ou operavam em moldes tradicionais e, portanto, com resultados 
pouco satisfatórios(SALIM, 1986, p. 312). 

 
O POLOCENTRO foi outro programa que teve como finalidade a ocupação 

racional e ordenada dos cerrados, objetivo alcançado através da criação de pólos de 
desenvolvimento agropecuário em áreas estratégicas, para que estas fossem, 
gradativamente, influenciando as áreas vizinhas. 

As áreas selecionadas como pólos de desenvolvimento, a exemplo do 
Triângulo Mineiro, foram contempladas não só com a criação e melhoria da infra-
estrutura regional, mas receberam apoio às pesquisas, melhoria de técnicas 
agropecuárias, além de créditos fundiários, de investimentos e de custeio a taxas de 
juros fixados em níveis muito reduzidos e sem correção monetária.  

Esses fatores contribuíram para aumentar a produtividade agrícola do 
cerrado, elevando e aumentando a produção nacional e o PRODECER manteve essa 
característica, incentivando o uso maciço de tecnologias avançadas e investindo em 
infra-estruturas básicas. 

Todos esses programas acabaram por transformar a economia regional dos 
pólos de desenvolvimento do cerrado e áreas vizinhas, as atividades básicas girando 
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em torno de uma “atividade agrícola mecanizada e quimificada, trazendo para a região 
as agroindústrias, a jusante e a montante da agricultura”. (SHIKI, 1997, p. 146). 

A eficácia tecnológica desses programas é inegável, todavia, eles 
desconsideraram dois elementos de suma importância: o homem e a natureza. Assim, a 
modernização agrícola foi alcançada através do chamado “pacote tecnológico”, que 
criou e agravou os problemas sociais e ambientais da região. 

 
Dentre os sociais, ressaltam-se a elevação da concentração fundiária, a 
expropriação de pequenos produtores inclusive de alguns dos que se 
modernizaram, a redução substancial de ocupações, mais estáveis, a 
elevação da sazonalidade do trabalho e, como conseqüência , a 
precipitação de um movimento populacional a partir do campo 
responsável por um virtual despovoamento das áreas rurais mais 
desenvolvidas (...). Do ponto de vista ecológico, a tecnologia difundida 
tem provocado efeitos predatórios sobre a natureza porque tem 
desrespeitado o equilíbrio responsável pela fertilidade e consistência do 
solo e a perenidade e qualidade de cursos de água (SALIM, 1986, p. 
336). 

 
A modernização do Triângulo Mineiro veio, portanto, acompanhada pela 

intensificação das contradições sócio-econômicas, tendo em vista que não privilegiou 
todos os segmentos envolvidos, causando a expropriação do trabalhador rural e dos 
pequenos agricultores. 

 
Os movimentos sociais rurais no Triângulo Mineiro 

 
O surgimento de movimentos, sindicatos e outras organizações sociais não é 

inerente aos trabalhadores rurais sem-terra, já que “mobilizar é convocar vontades para 
atuar na busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também 
compartilhado”. (TORO, WERNECK, 1996, p. 11).  

A condição básica para a criação de um movimento social é a existência de 
um conjunto de pessoas que tenha metas em comum. Como THOMPSON (1989), 
explica, essas metas tendem a nascer quando a população apresenta experiências em 
comum, necessidades semelhantes. No caso dos trabalhadores rurais, essa 
experiência refere-se ao processo de expropriação a que foram submetidos com a 
“entrada do capital no campo”. 

 
A quase totalidade dos movimentos populares rurais atuais no Brasil 
surgiu como resistência a um processo econômico e político que 
provocou a rápida modernização da agricultura. Os problemas vividos 
pela maioria da população rural, em particular os trabalhadores 
assalariados, os camponeses e as suas famílias, por trás das variadas 
formas de sua integração, exploração e marginalização, que aprofundam 
a desigualdade, não são devidos à “falta” de desenvolvimento, mas, pelo 
contrário, ao “sucesso” do modelo modernizador. Na verdade, a 
desigualdade e a exclusão no campo existiam desde antes do processo 
de modernização, mas através deste processo reproduziram-se em 
escala ampliada (GRZYBOWSKI, 1994, p. 290). 
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As lutas camponesas marcam a história brasileira desde as lutas de Canudos 
e Contestado, e continuam eclodindo no meio rural ainda no século XXI. Desde então, 
“os camponeses brasileiros vêm lutando pelo direito à terra e chegam ao final do século 
XX sem ainda ter conquistado, em sua plenitude, esse direito.” (MOVIMENTO DOS 
...,[200--?], ñ paginado). 

O que essas lutas apresentam de singular nos dias de hoje é que deixaram 
de ser simplesmente lutas messiânicas e incorporaram um elemento de grande 
importância: poder político. Tal incremento foi possível, em parte, devido à atuação 
constante de instituições religiosas, possibilitando aos trabalhadores encontrarem 
“condições para se organizar e lutar contra as injustiças e por seus direitos.” 
(MOVIMENTO DOS ...,[200--?], ñ paginado). 

“Direito” é a palavra-chave levantada pelos movimentos sociais e que torna 
“os trabalhadores rurais em reais sujeitos coletivos, com poder de contestação do poder 
e domínio exercido pelas velhas forças agrárias (...)”. (GRZYBOWSKI, 1994, p. 293). 

O MST – Movimento dos Sem-terra – foi o primeiro movimento social rural 
com maior expressão política do Brasil, nascido na região sul do Brasil, hoje 
disseminou-se por todo o território brasileiro, inclusive no Triângulo Mineiro. 

A história do MST no Triângulo Mineiro pode ser compreendida através do 
seguinte depoimento realizado em pesquisa de campo: 

“A luta pela terra é iniciada por volta de 1983, com a implantação das 
comunidades eclesiais de base da igreja católica, e que se dá o surgimento no meio 
rural da CPT (Comissão Pastoral da Terra). Com a inserção da Pastoral, vários grupos 
de trabalhadores se organizaram para estudar e lutar contra a exploração no campo. As 
primeiras lutas foram para conquistar o sindicato de categoria e transformá-lo em um 
instrumento de defesa dos interesses dos trabalhadores rurais. (...) Neste período estes 
grupos começaram a ocupar latifúndios improdutivos, os primeiros foram Fazenda 
Barreiro e Cruz de Macaúbas, os municípios de Iturama e Santa Vitória, 
respectivamente. Por ocasião acontecia a nível nacional, articulação para que houvesse 
uma coordenadoria nacional que promovesse a integração dessas lutas no campo, que 
apareciam em vários pontos desse país. Nos anos de 1988 a 1990, alguns integrantes 
do MST, vindos do leste mineiro estiveram aqui a convite de alguns sindicatos e 
Pastoral da Terra, no entanto, como não houve acordo entre as lideranças da região, os 
convidados retornaram às suas origens regionais, mas a luta não parou por aqui. Neste 
momento, acontece a ocupação da Fazenda Barreiro. Outro grupo ligado ao sindicato 
começa a organizar-se em Vila União, para fazer ocupação no Pontal do Triângulo. 
Novamente, o MST é convidado. Vieram um grupo maior que realizou a tarefa de 
organizar os trabalhadores, levantar áreas possíveis para serem ocupadas. Os 
companheiros do MST entraram no corte de cana, roçado de pastos, construção de 
cercas e outros serviços do campo que os colocaram em contato com os trabalhadores. 
Esta mobilização culminou na ocupação da Fazenda Colorado e tempos depois da 
Fazenda Varginha, onde as famílias sofreram muito com a ação da polícia e dos 
jagunços dos fazendeiros da região e muitas retornaram ao acampamento na beira da 
estrada. As lideranças da região, já com a tendência de aproximação com outro 
movimento que não o MST, responsabiliza o MST pelo fracasso das ocupações e 
novamente o MST sai da região. O retorno do MST no Triângulo se dá por ocasião da 
marcha dos sem-terra a (sic) Brasília no ano de 1997. Com o apoio de várias 
organizações o MST começa suas ações a região, na Fazenda Gilbran onde já havia 
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uma concentração de famílias. E enquanto lutavam para conquistar aquele latifúndio, 
foram levantando e ocupando outras fazendas dando origem aos assentamentos de 
Zumbi dos Palmares em Uberlândia, Chico Mendes em Ituiutaba, Olhos d`água em 
Sacramento, Paulo Freire em Santa Vitória, e ainda os acampamentos de Emiliano 
Zapatta em Uberlândia e Canudos em Santa Vitória” (Entrevista realizada com um dos 
líderes do MST do Triângulo Mineiro). 

Além do MST, na região do Triângulo Mineiro existe o MLST de Luta – 
Movimento de Libertação dos Sem-terra de Luta . 

 
O MLST surgiu em 1997, num congresso que reuniu vários grupos de 
sem-terra que lutavam pela Reforma Agrária em nosso país. Nossa 
proposta é de um movimento sem terra e sem mandonismo, de base e 
socialista. Com o tempo ficou evidente que havia setores do movimento 
mais interessados em projeção pessoal do que com o compromisso com 
a luta. Assim, os companheiros do Triângulo Mineiro, Goiás e Mato 
Grosso rebatizaram o movimento de MLST de Luta, que coordena 
dezenas de assentamentos/acampamentos em todo o país (BOLETIM 
DO MOVIMENTO..., 2001, ñ paginado). 

 
Assim como o debate sobre a Reforma Agrária é polêmico, a discussão 

sobre os movimentos sociais dos sem-terra também reflete um fértil campo para 
debates, sendo a discórdia o estigma principal desse diálogo entre os que simpatizam e 
os que não simpatizam com essa causa. Atualmente o número de simpatizantes à 
Reforma Agrária vem crescendo gradativamente e a exemplo disso podemos citar as 
observações do ex-ministro da Reforma Agrária do Chile, Jacques Chonchol. Segundo 
ele, “(...) se não há movimento camponês, não há Reforma Agrária. A Reforma Agrária 
nunca acontece porque as pessoas, os governos a fazem de boa vontade, mesmo que 
esteja em seus programas, porque sem dúvida significa custos políticos, significa 
dificuldades e resistências (...).” (JORNAL DOS ..., 2001, p. 5). 

Essas idéias comprovam mais uma vez a importância dos movimentos 
sociais na luta pela terra, a essa resistência camponesa impressa nesses movimentos 
conduzem a uma constante mudança do  mapa do meio rural tem sido remodelado, 
incluindo novos personagens que antes estavam à parte do mesmo, como os 
trabalhadores rurais sem-terra e os pequenos produtores. 

 
O Assentamento Rio das Pedras: “da luta à concretização de um sonho dos 
trabalhadores sem-terra” 
 
Localização e histórico do assentamento 

 
O Assentamento Rio das Pedras localiza-se a 30 km da cidade de 

Uberlândia, na margem direita da BR 365, sentido noroeste em direção a Ituiutaba. 
(Figura 01) 

Esse assentamento foi criado no ano de 1998, fruto da luta e pressão que os 
sem-terra comumente exerceram sobre o governo através dos acampamentos. Tal 
situação reforça a “política de pipoqueiro”, frase conhecida de Graziano da Silva 
quando se refere à implantação da Reforma Agrária no Brasil, ou seja, em casos que o 
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governo só desapropria propriedades improdutivas e inicia a Reforma Agrária em 
regiões conflituosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 01: Localização de Uberlândia/MG 
Fonte: Adaptado do IGA – Instituto de Geociência Aplicada, 2008. 
 
Dos sem-terra assentados no Rio das Pedras, 47% ficaram sabendo da 

possibilidade de ter acesso a terra através do movimento MLST de Luta, 29% por 
parentes, 14% pelos amigos, 5% através da igreja e o restante por outros meios. 

Segundo os entrevistados, eles só estão no assentamento devido a atuação 
do movimento MLST de Luta, pois se cada um deles enquanto sem-terra fosse agir 
isoladamente não conseguiriam obter tudo o que têm hoje. 

Outro elemento de suma importância na visão dos assentados é o 
acampamento. Segundo depoimentos, essa importância não se restringe somente no 
processo de conquista da terra, mas de que foi nesse espaço ocupado que eles 
trocaram experiências, aprenderam a viver em grupo e conheceram os seus direitos 
como cidadãos. 

 
Aspectos físico-ambientais do assentamento 

 
Segundo os levantamentos já existentes sobre o assentamento Rio das 

Pedras, essa área apresenta as seguintes características físicas: 
 

- Vegetação: 
 

A vegetação predominante na área é o cerrado, havendo ocorrência de 
matas ciliares ou de galeria nas margens dos rios. Entre as espécies nativas mais 
comuns estão a aroeira, faveiro, angico, sucupira branca e preta e pau d’óleo. 

 
- Relevo e solos: 
 

O relevo varia de plano a ondulado, apresentando solos do tipo latossolos 
vermelho escuro (álico),  que é a associação de Gley Húmico Distrófico , Gley pouco 
Húmico Distrófico ou Eutrófico e Solos aluviais eutróficos e distróficos. 

1:16.000.000 

 

 

N 
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- Hidrografia: 
 

Uma das particularidades do assentamento, segundo depoimento de um dos 
entrevistados, “é o seu grande potencial de recursos hídricos”. A rede hidrográfica é 
composta pelo Rio das Pedras, Córrego Santos Reis, Vereda da Divisa, Córrego das 
Pedras, entre outros. 

 
- Clima: 
 

De acordo com a classificação de Koppen, o clima  predominante na região é 
do tipo Aw – tropical úmido megatérmico – apresentando inverno seco e verão chuvoso. 

 
Infere-se que o assentamento Rio das Pedras possui terras aptas à produção 

agrícola, além de apresentar rica rede hidrográfica, terreno de fácil manejo e clima 
favorável para o cultivo agrícola alimentar. 

 
Retrato dos assentados 

 
Segundo o Censo, existem aproximadamente 160.000 beneficiários da 

Reforma Agrária no Brasil, destes, 1048 famílias residem no Triângulo Mineiro, sendo 
que 87 destas estão localizadas no assentamento Rio das Pedras. 

Mas quem são essas famílias que moram no Rio das Pedras? Quais são as 
particularidades destas em relação ao restante do Brasil? 

No Assentamento Rio das Pedras, 61% dos chefes de família já moravam no 
município do projeto do assentamento (Uberlândia). Esses dados são semelhantes ao 
que ocorre na região Sudeste, onde quase 50% dos beneficiários também localizam-se 
no município do projeto. 

 
Tabela I : Projetos de assentamentos rurais no Triângulo Mineiro

 
Região de 

Planejamento 
Nº 

projeto 
Município Projeto de 

Assentamento 
Ano de 
criação 

Movimento Famílias Área (ha) 

Triângulo 
Mineiro 

1 Araguari Bom Jardim 1999 - 44 833,99 

 1 Campina 
Verde 

Campo Belo 1997 Fetaemg 170 4.975,25 

 1 Campina 
Verde 

Primavera 98-99 Fetaemg 36 881,78 

 1 Campina 
Verde 

S. J. da Boa 
Vista 

1999 MLST 40 1.113,60 

 1 Campo 
Florido 

Nova  Sto. 
Inácio/Ranchinh

o 

1994 MST/MLST 115 3.958,00 

 1 Gurinhatã Vargem do 
Touro 

1996 MLST 21 615,00 

 1 Ituiutaba Engenho da 
Serra 

1998 MLST 60 2.574,10 

 1 Ituitaba Divisa 1999 Fetaemg 27 1.161,60 
 1 Ituiutaba Terra Rica 1999 Fetaemg 59 1.505,45 
 1 Limeira do 

Oeste 
Iturama 1986 Fetaemg 131 2.492,00 

 1 Sta. Vitória Cruz e 1988 Fetaemg 24 713,00 
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Macaúbas 
 1 Sta. Vitória Nova Sta. Inez 1996 Fetaemg 26 658,00 
 1 Sta. Vitória Porto Feliz 1996 Fetaemg 17 491,00 
 1 Sta. Vitória Paulo Freire 1998 MST 45 1.537,20 
 1 Uberlândia Rio das Pedras 1998 MLST 87 1.141,86 
 1 Uberlândia Nova Palma 1999 MLST 15 455,92 
 1 Uberlândia Palma da 

Babilônia 
1999 MLST 13 458,32 

 1 Uberlândia Zumbi dos 
Palmares 

1999 MST 22 492,04 

 1 União de 
Minas 

Pontal do 
Arantes 

1997 Fetaemg 96 2.448,83 

Total 19     1.048 28.506,94 

Fonte: INCRA/MG [20--?], ñ paginado. 
 
Referente às atividades praticadas pelas famílias antes de serem 

assentadas, percebe-se que, em parte, “ele é o desempregado de ontem, a origem dele 
é rural mas ele tava trabalhando muitos anos na cidade, é de servente, de pedreiro...”. 
(Entrevista realizada com uma integrante do MLST de Luta). São, em geral, pessoas 
que têm raízes rurais, que chegaram a trabalhar com a terra, mas que, por motivos 
diversos, foram impelidos a migrar para a cidade e lá trabalharem. 

Ao contrário do que se verifica no resto do país onde a grande parte dos 
beneficiários são homens, no Assentamento Rio das Pedras há um certo equilíbrio no 
número de homens e mulheres beneficiárias. Tal ocorrência pode ser justificada, em 
parte, devido ao maior engajamento das mulheres na luta pela terra nos últimos anos. 

Quanto ao estado civil dos beneficiários, esse equilíbrio se repete, como se 
pode observar no gráfico abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Estado civil dos beneficiários do Assentamento Rio das Pedras,                             
Uberlândia/MG 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 
Esse fato pode ser associado à faixa etária dos beneficiários, havendo 

predominância de crianças e jovens que certamente ainda são solteiras. Esse dado é 
muito interessante, confirmando estudos anteriores que a Reforma Agrária “seria um 
dos meios mais eficazes para levar os jovens de volta ao campo”. (Gráfico 2) 

Concernente ao nível de escolaridade dos beneficiários há uma grande 
diversidade nos graus de instrução, sendo que a maioria (24%) possui o nível primário 
completo, seguido pelos que possuem o 1º grau incompleto (22%) e primário completo 
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(21%). Existem também assentados considerados analfabetos funcionais, em geral, são 
os mais idosos. Outra faixa dos beneficiários adultos (entre 30 e 50 anos) tem uma 
relativa instrução, se esforçando para que os filhos e filhas possam estudar, tendo 
consciência da importância dos estudos nos dias atuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Faixa etária dos beneficiários 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 
As condições de vida: o ambiente do assentado 

 
Por ambiente do assentado considera-se toda a infra-estrutura básica e 

social existente no assentamento e nesse aspecto há muito o que ser feito no Rio das 
Pedras. Conforme afirmam Medeiros e Bruno, a precariedade verificada nos 
assentamentos é um dos motivos que levam muitas famílias a desistirem dos seus 
lotes. 

“Chama a atenção a precariedade das condições de infra-estrutura nos 
assentamentos rurais, em particular a falta de escolas, a irregularidade do atendimento 
médico básico, a má conservação das estradas, a inexistência de transportes e de 
energia elétrica”. (BRUNO e MEDEIROS, [200--?], ñ paginado). 

Entretanto, é preciso esclarecer que essa precariedade não é uma 
característica particular dos assentamentos rurais, pelo contrário, reflete a realidade de 
grande parte do meio rural brasileiro. 

“O fato de os assentamentos refletirem o mesmo quadro de miséria e 
abandono dos pequenos e médios produtores rurais decorre fundamentalmente da falta 
de uma política agrícola nacional e da própria política de assentamento posta em 
prática no país”. (SILVA, 1999, p. 63). 

Quanto às condições de habitação, observamos vários tipos de construção, 
cada uma refletindo a situação econômica do morador. De acordo com o depoimento 
de um dos entrevistados, ele preferiu investir o crédito da construção da casa em 
compra de gado, pois esse era o tipo de investimento que daria retorno. 

Apesar de existirem lotes em condições precárias, observa-se também a 
construção de habitações melhores. A maioria dos entrevistados (76%), afirmou que as 
condições de moradia estão melhores no assentamento. não precisando pagar aluguel 
ou mesmo morar de favor. Entretanto, a questão fundamental não é a casa ser melhor 
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ou não, mas o fato dos assentados terem sua casa própria, não precisando arcar com 
despesas de aluguel. 

Outro ponto importante quanto às habitações são as condições 
hidrossanitárias, existindo muitos lotes que não têm banheiro ou pelo menos uma fossa 
séptica adequada. Assim, “as necessidades muitas vezes são feitas a céu aberto, o que 
aliada a dificuldades na obtenção de água, dificulta a higiene e pode representar um 
risco para a saúde, especialmente das crianças”.(PRÓ-REITORIA..., [200--?], ñ 
paginado). 

Quando se diz “dificuldades na obtenção da água”, estas referem-se  às 
famílias que em função da divisão dos lotes feita pelo INCRA, ficaram na parte seca do 
assentamento, tendo que buscar água no rio ou então usar a que está disponível nos 
dois poços artesianos, existentes precariamente no assentamento. 

Nesse assentamento, assim como em quase todos os outros, não há 
atendimento médico ou odontológico, quando é necessário, as famílias têm de recorrer 
aos postos de saúde ou UAI’s – Unidade de Atendimento Integrado – da cidade. Dessa 
forma, 52% dos entrevistados alegam que as condições de saúde no assentamento 
estão iguais, isto é, continuam tendo que enfrentar a fila dos postos de atendimento na 
cidade. 

Quanto à educação, não tem escola no assentamento, mas a prefeitura 
fornece transporte para que os estudantes freqüentem as escolas rurais mais próximas. 
Segundo 61% dos assentados, as condições escolares melhoraram, na cidade era mais 
difícil conseguir vaga e, além disso, no assentamento os seus filhos têm condução 
gratuita. 

Os piores aspectos do assentamento Rio das Pedras são a falta de acesso à 
energia elétrica, telefonia e transportes. Só há energia elétrica  e um telefone público na 
sede do assentamento, nos outros lotes as famílias utilizam bateria. As condições de 
transporte para o assentamento são muito precárias também, se a família não tem 
nenhum meio de locomoção tem que ir para a rodovia, que é bem distante de alguns 
lotes, e pegar um ônibus.  

Enfim, em termos de infra-estrutura os assentados afirmam ter ocorrido 
muitas melhorias, mas há ainda muito a ser feito e isso depende principalmente da 
iniciativa das autoridades locais. 

 
A produção agrícola no assentamento: os primeiro passos para a produção 
coletiva 

 
No Assentamento Rio das Pedras há dois tipos de produção, segundo o 

destino ou finalidade: um baseado exclusivamente na subsistência e o outro na qual 
ocorre a forma mista (a produção para subsistência e comercialização), sendo esse 
último a parcela mais significativa. 

Independente da finalidade da produção, a grande maioria dos assentados 
produz gêneros alimentícios básicos: arroz, feijão, milho, mandioca, além de criar 
pequenos animais, tais como aves, suínos e bovinos para a produção de leite. Cerca de 
90% dos assentados produz leite para vender para uma fábrica de laticíneos. Segundo , 

 
o relatório da FAO sobre os assentamentos brasileiros (...), já apontava 
grande preferência dos agricultores assentados por produtos que 
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compõem a cesta básica. (...) Em especial, os dados mostram para a 
Região Sudeste, uma maior incidência de milho, feijão e mandioca, 
produtos básicos de alimentação. A incidência desses produtos como os 
três primeiros mais freqüentes  em uma região de agricultura altamente 
capitalizada, vem reafirmar a vocação da agricultura familiar brasileira 
(BERGAMASCO; FERRANTE, 1998, p. 188) 
 

Depreende-se que os assentados buscando assegurar a sua sobrevivência e 
perpetuação de gerações futuras, baseiam-se no princípio da alternatividade, produzem 
alimentos que abasteçam tanto a sua mesa como o mercado. Como explica Garcia 
(Apud WANDERLEY, 1999, p. 43): 

 
Há uma esfera do consumo doméstico que pode ser abastecida 
diretamente do roçado para a casa, de produtos que podem ser 
autoconsumidos ou vendidos. Este é particularmente o caso da 
mandioca. São produtos que têm a marca da alternatividade. 
Alternatividade entre serem consumidos diretamente, e assim, atender 
as necessidades, quando a renda monetária que proporcionam permite 
adquirir outros produtos também de consumo doméstico, mas que não 
podem ser produzidos pelo próprio grupo doméstico, como o sal, o 
açúcar, o querosene, etc. 

 
É preciso salientar que  67% dos assentados afirmam ser possível sobreviver 

somente com essas atividades agropecuárias. Todavia, 33% alegam ter que recorrer a 
serviços extras ou mesmo praticar outras atividades para complementar a renda em 
outras atividades. Outras atividades têm sido um recurso do assentado para garantir 
renda complementar, como, por exemplo, ao invés de vender só o leite in natura, 
passam a produzir requeijão e doces para a venda. Ao invés de vender só a mandioca, 
fazem farinha, polvilho e assim por diante. Conforme citação, pode-se perceber que “a 
introdução de novos produtos ou atividades não-agrícolas nos assentamentos rurais 
constitui-se em outra vertente do processo de resistência”. (BRUNO e MEDEIROS, 
[200--?], ñ paginado). 

Essa resistência pode ser entendida no sentido que os assentados, apesar 
de todas as dificuldades, não se deixam abater e criam uma série de estratégias 
viabilizam o assentamento e tornam sua reprodução possível. 

O fato de uma pequena parcela dos assentados dedicarem-se somente à 
produção de subsistência vem refletir a dificuldade que eles encontram em trabalhar 
com a terra. Essas dificuldades são decorrentes da falta de experiência dos 
assentados, pois a grande maioria estava há muitos anos trabalhando na cidade. Sem 
prática na atividade e sem ter o acompanhamento e presença de um técnico agrícola, 
as experiências desses assentados são cada vez mais frustrantes. 

Em muitos assentamentos, as famílias beneficiadas, tentando “driblar” essas 
dificuldades, organizam-se em associações e passam a produzir coletivamente. Essas 
associações são bastante diversificadas, ocorrendo tanto a nível de exploração da 
terra, como na comercialização, compra de equipamentos etc. 

No assentamento Rio das Pedras existe a Associação dos Assentados do 
Rio das Pedras, mas ela não lida com as questões relativas à produção e os mutirões. 
Carvalho lembra que mutirão é “uma forma simples de cooperação entre pessoas e 
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famílias para a realização de uma atividade (...). Não há remuneração pelo trabalho 
realizado mas, sim, compromisso moral pela reciprocidade”. (CARVALHO, [200--], ñ 
paginado). 

Nesse assentamento a produção isolada ou individual é ainda a forma 
predominante, mesmo o trabalho individual sendo inviável economicamente. Esta 
situação reflete o individualismo que faz parte da cultura a qual todos estamos 
acostumados. Sendo assim, é necessário que o governo e autoridades locais insistam 
na criação de núcleos de trabalho coletivo, através de palestras, cursos, projetos, para 
que gradativamente a população assentada passe a interessar-se por esses trabalhos. 

Quando se fala de atividades produtivas devemos associar outros elementos 
como recursos financeiros, insumos e assistência técnica etc., itens que são 
imprescindíveis no ato da produção. No caso do Rio das Pedras, os assentados sentem 
grande dificuldade de produzir e atingir índices razoáveis de produtividade, porque o 
técnico agrícola que o MLST de Luta disponibiliza não tem condições de acompanhar 
cada uma das famílias. 

Em relação às técnicas modernas e insumos agrícolas utilizados, quase 
metade (47%) afirma recorrer a esse sistema. Entre as técnicas mais comuns está o 
uso de sementes melhoradas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e também a rotação 
de cultura, evitando-se desgastar o solo. Quanto aos implementos agrícolas, a maioria 
já utilizou algum tipo de trator e, em geral, esse maquinário é alugado da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia ou de particulares.  

 
A viabilidade sócio-econômica do Assentamento Rio das Pedras 

 
Para se trabalhar a questão da viabilidade de um projeto de assentamento é 

preciso muita cautela e ter em mente algumas questões como: “o que é viável?” , 
“viável para quem?”. Essas questões são importantes devido à riqueza e diversidade de 
estudos que procuram mostrar a realidade dos assentamentos rurais, entretanto, essa 
realidade é na maioria dos casos deturpada, sendo expressa somente em números ou 
porcentagens. 

“Insistimos na importância da historicização. Afirmações conclusivas sobre a 
precariedade ou excelência dos assentamentos são armadilhas sérias. Por trás dos 
números do CENSO, são as trajetórias sociais dos assentados que precisam ser 
objetivadas” (BERGAMASCO, FERRANTE, 1998, p. 198). 

No Assentamento Rio das Pedras, como podemos ver no gráfico 3 a seguir, 
apenas 19% dos assentados alega que sua renda melhorou. O fato de essa renda estar 
igual ou pior que a situação anterior ao assentamento, não significa que esse 
assentamento é inviável. 

Para que não tiremos conclusões precipitadas é preciso esclarecer que 
independente da situação financeira atual, os assentados dizem, em geral, que 
preferem continuar no assentamento. Lá eles produzem quase tudo de que necessitam 
para sobreviver e o que eventualmente é preciso comprar dá para adquirir com a 
pequena renda, obtida, principalmente, com o comércio do leite. Além disso, eles não 
precisam pagar aluguel, água, luz etc, e o mais importante, eles “são livres, são os seus 
próprios patrões”.  
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Gráfico 3: Condições financeiras após o assentamento 
Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

Assim, deve-se também analisar a questão da viabilidade sob a ótica dos 
assentados, pois não basta apresentar uma série de tabelas e gráficos, mas considerar 
a vivência de cada família e trabalhador assentado. 

Uma outra deficiência no que diz respeito aos trabalhos voltados para o 
estudo da viabilidade de assentamentos rurais é o fato de considerarem os assentados 
como pequenos produtores. Segundo a visão de um entrevistado: 

“O assentado não é um pequeno produtor logo quando é assentado, porque 
ele tem uma dificuldade muito grande para estar alcançando essa produção”. 
(Entrevista realizada com o técnico agrícola do MLST de luta). 

Mesmo que produzir seja a primeira coisa que os assentados querem fazer, 
essa produção é muito limitada, tanto é que a maioria acaba produzindo somente o 
básico para sua subsistência e assim mesmo com muita dificuldade. 

“Por falta de maior apoio do governo federal, os assentamentos eles 
demoram alguns anos a se consolidarem. Eu mesmo faço uma avaliação de que os 
primeiros cinco anos de assentamento é uma luta muito difícil, é uma luta muito difícil 
porque inicialmente eles não têm estrutura”. (Entrevista realizada com uma autoridade 
do município de Uberlândia). 

Essa dificuldade de produzir resulta do fato dos beneficiários da Reforma 
Agrária estarem a muitos anos trabalhando na cidade. Assim, essas “pessoas precisam 
ser readaptadas a terra, passar por todo um aprendizado de novo de cultivo...” 
(Entrevista realizada com uma integrante do MLST de luta). 

Não adianta dar somente a terra, é necessário que se dê condições de se 
trabalhar a mesma, tais como financiamentos, assistência técnica, cursos etc. Porém, o 
que ocorre no assentamento Rio das Pedras é justamente o inverso, “o Estado legaliza 
a desapropriação de área de terra, mas sem investir nela o capital necessário” 
(BERGAMASCO, FERRANTE, 1998, p.203).  

E se não há investimento suficiente, os assentados demoram muito tempo 
para conseguirem produzir, o que é ruim não só para os assentados, como para a 
sociedade como um todo. Segundo LEITE ([20--?]), os assentamentos rurais tendem a 
promover um rearranjo do processo produtivo nas regiões onde se instalam, afetando o 
comércio local, a movimentação bancária, a geração de impostos etc. Um exemplo são 

19%

32%

49%

Melhorou

Piorou

Está igual

14

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 15 

os assentamentos da região do Mato Grosso do Sul, que após dezesseis anos de sua 
criação, respondem por 20% da produção de alguns produtos agrícolas dessa região. 

Quando se fala sobre a  viabilidade dos assentamentos rurais, está 
analisando-se também a viabilidade e necessidade da Reforma Agrária e,  

 
que outra política pública poderia ter propiciado casa, comida e trabalho 
para as mais de 400 mil famílias, muitas semi-analfabetas, já 
assentadas em todo o país? Elas seriam absorvidas pelas novas 
fábricas que estão se implantando no país? Essas pessoas poderiam 
ser camelôs? (...) A inserção produtiva de migrantes rurais semi-
analfabetos é hoje quase impossível: há cada vez menos oportunidades 
de trabalho, com requisitos cada vez mais amplos, que não atendem 
sequer às necessidades da população já enraizada nos grandes centros 
urbanos. Os `sem-terra` sabem disso. E sabem também que, se não 
conseguirem um pedaço de terra, verão seus filhos se tornarem 
trombadinhas, mendigos e prostitutas (GRAZIANO DA SILVA, 2001, p. 
64). 

 
Se todos esses argumentos, aliados a melhoria da qualidade de vida e a 

felicidade que os sem-terra têm ao serem assentados não forem  suficientes para 
considerar a Reforma Agrária uma política viável no Brasil, basta lembrar que, “a pior 
das reformas agrárias, que ao menos garante casa, comida e trabalho por uma 
geração, custa por família menos da metade do que é gasto para manter alguém na 
cadeia” (GRAZIANO DA SILVA, 2001, p. 64). 

É preciso lembrar que os investimentos feitos pelo governo nos 
assentamentos rurais, a contrário do que ocorre com os presidiários, terão retorno, 
“porque a maior parte dos recursos aplicados volta para a sociedade na forma não só 
de produtos agrícolas, mas de pessoas que viram cidadãos brasileiros de fato” 
(GRAZIANO DA SILVA, 2001, p.64). 

E além disso, segundo um estudo da FAO (Apud INCRA, [20--?], ñ 
paginado), “o simples acesso à terra, somado a um mínimo de apoio governamental, 
permitem que mesmo produtores familiares de pequenas dimensões vivam com um 
nível de vida bem superior ao que poderiam obter como trabalhadores assalariados, no 
campo ou na cidade”. 

 
Conclusão 
 

Com os avanços tecnológicos obtidos através de programas de 
desenvolvimento do cerrado o Estado de Minas Gerais passou a se destacar no ramo 
das agroindústrias. Com o Triângulo Mineiro não foi diferente, essa região destaca-se 
atualmente devido sua agropecuária altamente capitalizada. 

Como conseqüência dessa modernização agrícola eclodem conflitos agrários 
no Triângulo Mineiro, sinalizando para o processo expropriação a que trabalhadores 
rurais sem-terra e pequenos produtores foram submetidos nesse período. 

Entretanto, esses “expropriados” não se deixaram intimidar e com o apoio 
crescente de instituições como a CPT – Comissão Pastoral da Terra -, se uniram e têm 
pressionado o governo brasileiro a alterar o mapa do meio rural mediante uma Reforma 
Agrária real e justa. 
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Hoje em dia o campo brasileiro apresenta duas paisagens emergentes: os 
acampamentos e os assentamentos rurais, símbolos da luta de um povo sofrido e que 
dia-a-dia vai se dando conta do que é de fato exercer sua cidadania. 

O Assentamento Rio das Pedras, localizado em Uberlândia, não foge à essa 
realidade brasileira sendo uma conquista dos trabalhadores sem-terra e pequenos 
produtores mobilizados. 

A caminhada das famílias hoje assentadas não foi fácil e ainda não é, elas 
esbarram em muitos obstáculos como infra-estrutura precária, técnico agrícola 
insuficiente, investimentos reduzidos etc. 

Porém, apesar do cansaço e revolta presentes nos muitos discursos dos 
assentados do Rio das Pedras foi possível perceber também um fio de esperança e 
satisfação por ter seu próprio canto e de poder tirar da terra os alimentos que vão matar 
a fome da família. 

Essa é a realidade do Assentamento Rural Rio das Pedras e provavelmente 
de muitos outros assentamentos espalhados pelo Brasil, áreas muitas vezes 
esquecidas pelas autoridades públicas, mas que retratam a saga de um povo que luta 
para ter acesso a um pedaço de chão e que possa dele tirar não só a sobrevivência da 
família como se apossar de uma dignidade e vontade de viver há muito esquecidas. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
BERGAMASCO, S. M., NORDER, L. A . C. O que são assentamentos rurais. São 
Paulo: 1996, 87 p. 
 
______. FERRANTE, V. L. S. B. No reino da modernização: o que os números da 
reforma agrária (não) revelam. In: MARINHO, D. N. C., ROSA, S. L. C., SCHIMIDT, B. 
V. (orgs). Os assentamentos de Reforma Agrária no Brasil. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1998, p. 178-201. 
 
 
BOLETIM DO MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO DOS SEM-TERRA DE LUTA, abr. 2001. 
 
 
BRUNO, R., MEDEIROS, L. Percentuais e causas das evasões nos assentamentos 
rurais. Disponível em: < http:/www.dataterra.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
CARVALHO, H. M. Formas de associativismo vivenciadas pelos trabalhadores 
rurais nas áreas oficiais de Reforma Agrária no Brasil. Disponível em: < 
http:/www.dataterra.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
CLÉPS JR., J.; NEDER, H. D. Agroindústria e sustentabilidade. In: GRAZIANO DA 
SILVA, J.; ORTEGA, A. C.; SHIKI, S. (Orgs.). Agricultura, meio ambiente e 
sustentabilidade do cerrado brasileiro. Uberlândia: EDUFU, 1997, p. 199-228. 
 

16

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 17 

 
GRAZIANO DA SILVA, J. Ainda precisamos de reforma agrária no Brasil? Ciência 
Hoje, abr. 2001, p. 61-63. 
 
 
GRZYBOWSKI, C. Movimentos populares rurais no Brasil: desafios e 
perspectivas. In: A questão agrária hoje. STÉDILE, J. P. (org). Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 1994, p. 285-297. 
 
 
IGA – Instituto de Geociências Aplicadas. Apresenta informações sobre os municípios 
mineiros. Disponível em: <http:/www.almg.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
INCRA. Apresenta textos sobre reforma agrária. Disponível em: 
<http:/www.incra.gov.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
JORNAL DOS SEM TERRA, a . XIX, n. 207, fev. 2001, p. 5. 
 
 
LEITE, S. Impactos regionais da Reforma Agrária no Brasil: aspectos políticos, 
econômicos e sociais. Disponível em: <http:/www.dataterra.org.br>. Acesso em: 10 jun. 
2007. 
 
 
MARINHO, D. N. C., ROSA, S. L. C., SCHIMIDT, B. V. (orgs). Os assentamentos de 
Reforma Agrária no Brasil. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1998. 306 p. 
 
 
MOVIMENTO DOS EM TERRA. Apresenta textos sobre o movimento e a atual situação 
do meio rural brasileiro. Disponível em <http:/www.mst.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS. 
Desenvolvimento e sustentabilidade para a pequena propriedade do Cerrado. 
Disponível em <http://www.proex.ufu.br>. Acesso em: 10 jun. 2007. 
 
 
SALIM, C. A . As políticas econômicas e tecnológicas para o desenvolvimento agrário 
das áreas de cerrado no Brasil: uma avaliação e perspectivas. Cadernos de Difusão 
de Tecnologia. Brasília, v. 3, n. 2, mai./ago. 1986, p. 293-342. 
 
 
SHIKI, S. Sistema agroalimentar no cerrado brasileiro: caminhando para o caos? In: 
GRAZIANO DA SILVA, J.; ORTEGA, A. C.; SHIKI, S. (Orgs.). Agricultura, meio 

17

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 18 

ambiente e sustentabilidade do cerrado brasileiro. Uberlândia: EDUFU, 1997, p. 
135-166. 
 
 
SILVA, J. P. Assentamentos rurais em áreas de cerrado: ocaso do projeto Penha-
Tocantins. In: XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA 
RURAL. Foz do Iguaçu, 1999. (CD-ROM) (Ñ paginado) 
 
 
TORO, A .J. B.; WERNECK, N. M. D. Mobilização social: um modo de construir a 
democracia e a participação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Associação Brasileira e Ensino Agrícola Superior, UNICEF, 1996. 104 p. 
 
 
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1989. 
 
 
WANDERLEY, M. de N. B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, 
J. C. (org). Agricultura familiar: realidade e perspectivas. Passo Fundo: EDIUPE, 
1999, p. 255-316. 
 
 

18

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009


