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RESUMO 

 

 
Procurou-se mostrar a realidade dos assentamentos rurais do município de Ponta Porã 
Estado de Mato Grosso do Sul, através do diagnóstico sócio-econômico. O objetivo é 
verificar se está havendo desenvolvimento local sustentável nos assentamentos rurais do 
município estudado. 
Os estudos iniciaram com a caracterização dos assentamentos em sua trajetória desde o 
acampamento até a sua instalação e situação atual, através da coleta de informações nos 
órgãos oficiais governamentais e realiza também um questionário junto aos assentados “in 
loco”. Em seguida realizou-se uma análise dos dados coletados através do questionamento 
realizado nos assentamentos junto aos assentados. Visualiza-se a situação atual dos mesmos 
em relação às ações realizadas nas localidades estudadas, inclusive a dificuldade que os 
técnicos encontram em prestar um serviço de Assistência técnica. Levantou-se também a 
perspectiva dos assentados em relação aos projetos de desenvolvimento dos assentamentos 
pesquisados, com as expectativas, anseios e desejos explícitos como possibilidades efetivas 
de realmente estar alcançando o seu objetivo: melhora da qualidade de vida através do seu 
trabalho, identificando-se com o local e delimitando o seu território através do 
estabelecimento das redes de cooperação e integração. 
Concluiu-se que os assentamentos pesquisados demonstram a sua realidade e situações 
efetivas de que precisa haver melhora no processo dos mesmos, por diversas circunstâncias 
como atitudes inadequadas, podem e devem ser revistas para elaborar novas ações capazes 
de promover o desenvolvimento local e sustentável desses assentamentos, uma vez que o 
modelo proposto encontra-se distante do ideal, mas se tomadas às providências devidas, o 
desenvolvimento local sustentável será uma realidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assentamento, desenvolvimento local sustentável e perspectivas  
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ABSTRACT 

 
 

The author tries to show the municipal district rural settlings reality of Ponta 
Porã, Mato Grosso do Sul State, through the socioeconomic diagnosis. The goal is 
to verify if sustainable local development is happennng in the studied municipal 
district rural settlings. 
For this, the study starts characterizing the settlings in their trajectory since the 
camp until their installation and current situation, through the information collection 
at government official organs and accomplishes also a questionnaire close to the 
settlers "in loco" to verify the select facts veracity in the official institutions. Then, it 
accomplishes a collected data analysis through questions performed in the 
settlings close to the settlers. It visualizes the former current situation regarding the 
actions performed in the studied localities, including the difficulty that technicians 
meet in render a better quality service because of better working conditions lack. 
Following, it’s described the settlers perspective regarding the development 
searched settlings projects, with the expectations, eagerness and explicit wishes 
as effectives possibilities of being really reaching their goals: life quality 
improvement through their work, identifying with the location and defining their 
territory through the cooperation and integration chains establishment. 

The author's conclusions demonstrate the settlings and effective situations 
reality and that's necessary to exist improvement in its process. Wrong decisions, 
by several circumstances like wrong attitudes, can and must be cover to elaborate 
new able actions of encourage the local and sustainable development of these 
settlings, once the proposed model is distant of the proposed ideal, but if taken the 
providences oughted to, the sustainable local development will be a reality. 

 

 

  

Key words: settling, sustainable local development and perspectives. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os problemas enfrentados atualmente em nosso país pela reforma agrária não 

são exclusivos do Brasil, diversos países, que hoje são grandes potências econômicas, 

realizaram as suas reformas agrárias em outras épocas, e foram elas, que balizaram o 

crescimento econômico e social desses lugares. 

Estudos demonstram que todos os países hoje chamados de desenvolvidos 

realizaram, em algum momento da sua história, alterações nas estruturas fundiárias, 

resolvendo problemas causados por distorções semelhantes às existentes no Brasil. Em 

outras palavras: a concentração de terras, de poder e de oportunidades de acesso às 

possibilidades de realização humana, que o desenvolvimento oferece, foi enfrentada, com 

sucesso, a partir de reformas nas estruturas que hoje são consideradas desenvolvidas 

econômica e socialmente (Melgarejo, 2000). Associada a outras medidas, a reforma agrária 

objetiva a distribuição mais eqüitativa da terra e da própria população, permitindo criar no 

espaço geográfico daqueles territórios, condições de trabalho que, além de ampliar a 

produção e o consumo interno, multiplicaram o número de famílias cujas decisões em seu 

conjunto, determinaram os rumos seguidos por aquelas sociedades. O autor salienta, que a 

distribuição de terras constituiu as bases necessárias para que na Itália, França, Alemanha, 

Inglaterra, Japão, Estados Unidos, Canadá, entre outros países, se consolidassem mercados 

internos fortes, geradores de  poupança o que permitiu investimentos em setores cada vez 

mais produtivos sob o ponto de vista do capital.  
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Teoricamente, o movimento dos trabalhadores rurais surgiu como alternativa de 

oportunidade para os menos favorecidos do meio rural, a partir de 1985 quando iniciou - se 

o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST). Como uma forma de realização do 

sonho  de se tornarem proprietários de seu lote de terra, embora algumas distorções estejam 

presentes nesse movimento.  

“O resultado desse movimento tem propiciado a expansão no número de 

ocupações produtivas no meio rural, consolidação de tecidos sociais articulados (até certo 

ponto), ampliação dos investimentos públicos nas áreas sociais, modernização da 

legislação, fortalecimento dos direitos do cidadão comum, autonomia cultural e a 

dinamização econômica das regiões onde ocorreram as ocupações”1. 

No Estado de Mato Grosso do Sul a situação não é diferente: grandes extensões 

de terra, algumas delas improdutivas, nas mãos de poucos proprietários rurais. Esta 

situação propiciou a expansão em um primeiro momento, através das grandes fazendas, 

incrementando a produção de soja, como por exemplo, o grupo Itamaraty, em Ponta Porã, 

que se tornou o maior produtor de soja do Estado na época (década de 80). Este período 

passou e, em seguida, surgiu o movimento dos sem terra e outros semelhantes, não somente 

naquela região, como em várias partes do país no entanto no Estado de Mato Grosso do 

Sul, os primórdios do processo de reforma agrária aconteceram na era Vargas, na década de 

1950, criando as Colônias Agrícolas de Dourados e Vargas no sul de Mato Grosso, com 

preocupações referentes à geopolítica de ocupação do território do Estado. O atual projeto 

de reforma agrária, porém  iniciou-se na década de 80, por volta de 1985 com 

acampamentos que resultaram em assentamentos nos municípios de Itaquiraí e Novo 

Horizonte do Sul (IDATERRA, 2001), respectivamente, e seguidos de uma sucessão de 

novos acampamentos que foram se estabelecendo e reivindicando áreas dentro do contexto 

da reforma agrária no Estado.  

O município de Ponta Porã conta com seis assentamentos devidamente 

catalogados no INCRA sob responsabilidade da Agência do IDATERRA local. Estes 

assentamentos rurais possuem suas próprias características e diferentes estágios de 

desenvolvimento. Há que se ressaltar que não existem ainda estudos de diagnóstico sócio-

                                                 
1 Agrocel e Desenvolvimento Rural.Sustentável Porto Alegre, v.2, n 4, out./dez.2001. 
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econômico, desses assentamentos, visando entender como se desenvolvem as redes de 

cooperação nessas comunidades para a sustentabilidade do sistema e a melhoria da 

qualidade de vida dos protagonistas envolvidos nessas áreas. Neste estudo serão avaliados 

apenas os assentamentos Corona, Boa Vista e Nova Era em função de apresentarem uma 

estrutura organizacional mais consistente e alguns indicadores de que há uma rede de 

relações entre serviços, organizações públicas e a futura comercialização dos produtos. 

 O presente trabalho objetivou: a) Diagnosticar a realidade sócio-econômico 

dos assentamentos Corona, Boa Vista e Nova Era, no município de Ponta Porã; b) 

Comparar a realidade e a dinâmica dos assentamentos rurais em estudo sob a ótica do 

desenvolvimento local. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Identidade Local e Desenvolvimento Local 

O estabelecimento de assentamentos rurais deve levar, inexoravelmente, a uma 

identidade local e a uma conjuntura ideal que é o conseqüente desenvolvimento local, 

definido com propriedade por Ávila et al. (2000) da seguinte forma: 

 “O desenvolvimento local é o processo dinamizador da comunidade 

local a fim de que a mesma reative a respectiva economia e todo o seu progresso de 

qualidade de vida sócio-cultural e meio-ambiental...”. 

O desenvolvimento local pela sua própria etimologia pressupõe um lugar. É a 

escala territorial passível de ser percebida, vivida, conhecida e reconhecida, através do uso 

direto dos sentidos do corpo físico (Yori, 2000). Pode ser o bairro, a praça, a rua, o 

condomínio, a pequena vila ou cidade, o lugar rural, assentamentos rurais, desde que 

possibilitem o encontro coletivo e relações de afetividade 2, de trocas, de comércio e de 

qualquer relacionamento que produza o bem estar na sociedade em análise. Convém 

lembrar que, nesta perspectiva, o ser humano identifica-se com o lugar vivido como 

materialidade impregnada de valores, revestindo-se de significado pelo próprio uso 

cotidiano3. A proximidade entre pessoas envolvidas em relações cotidianas e movidas por 

afetividade intensifica a comunicação, gerando um ambiente propício para o 

desenvolvimento local. 

Este habitat comum cria uma identidade peculiar devido à comunidade ali 

existente, definindo-o como lugar. Dessa forma: 

“O lugar, é, portanto, onde a vida se desenvolve em todas as suas dimensões. 

Assim, a ordem interna construída no lugar, tecida pela história e pela cultura, produz a 

identidade” (Le Bourlegat, 2000). 

                                                 
2 Le Bourlegat, 2000. 
3 Le Bourlegat, 2000, apud Santos, 1997. 
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Os protagonistas aí envolvidos criam uma identidade com o lugar, na medida 

em que se instalam no assentamento, começam a se identificar, estabelecendo relações e 

interagindo com o local, percebendo suas características e criando perspectivas para o 

desenvolvimento, mas, para que se concretize a territorialidade é necessário que o grupo 

comece a interagir entre si, desenvolvendo uma sinergia de coletividade. Estes pressupostos 

são condições “sine qua non” para que o desenvolvimento local ocorra de forma natural e 

consistente. Elizalde (2000) lembra com propriedade, que no processo de desenvolvimento 

estarão envolvidas “as necessidades”, “os desejos” ou “preferências das pessoas”. 

Quando os pressupostos citados não são considerados no processo, os 

resultados, normalmente, não são aqueles esperados. Um exemplo desta assertiva é 

apresentado por Chinchón (1995) que relata a reação contrária ao estabelecimento de áreas 

florestais protegidas ao redor de suas comunidades (lugar estabelecido) sem o prévio 

consentimento e compromisso dessas comunidades como partícipes do referido processo.  

A estruturação material das coletividades atinge, então, um limiar em que a 

garantia da existência passa a exigir uma tomada da consciência com criatividade, com 

novas regras de organização social, tendo como base a divisão de trabalho entre os 

componentes. A essa divisão do trabalho por especialidades dá-se o nome de “solidariedade 

orgânica”, utilizada aqui  no sentido de “realização compulsória de tarefas comuns”.4 O que 

nos remete, sem dúvida alguma, a uma situação típica da fase inicial dos inúmeros 

assentamentos estabelecidos no Brasil. 

Um novo paradigma de desenvolvimento econômico para assentamentos 

humanos refere-se a potencializar as condições de um território a partir dos recursos de que 

este dispõe, requerendo estratégias de articulação entre autoridades, setor privado e, 

especialmente, comunidade, a quem cabe coordenar ações para gerar um processo que 

aponte para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Rivero-Iwasita (2001) 

enfatiza que o espaço de participação não só representa o direito de defender os próprios 

interesses, como também pode apontar soluções para os problemas e ajudar a detectar 

oportunidades. 
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2.2. Reforma agrária e Assentamentos Rurais 

 A expansão demográfica do último século, particularmente nos últimos 

cinqüenta anos, exerceu uma pressão considerável sobre o crescimento da produção para o 

consumo interno, que foi alcançado, em grande parte, através da incorporação de novas 

áreas ao processo produtivo. Essas novas áreas apresentam, em alguns casos, uma 

superfície várias vezes superior à região cultivada durante os dois últimos séculos. A 

evolução histórica dos países se deve aos diversos atores especialistas em produção 

agropecuária que têm proporcionado avanços significativos através das novas tecnologias 

de produção e, por outro lado, retrocessos gerados pelo uso abusivo de insumos sintéticos 

ou agrotóxicos que deterioram a fertilidade natural na área agrícola, ocasionando 

desequilíbrios ambientais e baixa produtividade; fator constante e predominante devido à  

expansão da fronteira agrícola das últimas décadas em conseqüência do crescimento 

demográfico (Soares, 1976; Valls, 2000). 

 A pressão natural decorrente do avanço da fronteira agrícola no país remete 

para a realidade agrária do Brasil. O seu dinamismo não tem sido suficiente para absorver 

as contradições inerentes a esta nova forma de organização social, que se manifestam, entre 

outras, na apropriação cada vez mais concentrada do meio de produção fundamental da 

agricultura industrializada e das riquezas nela geradas, na necessidade decrescente de mão-

de-obra, resultando na formação de um grande contingente de trabalhadores não 

plenamente incorporados às atividades urbanas. 

 Isto significa que a questão referente à reforma agrária e, portanto, a sua 

discussão aparece sob outras formas que não apenas as tradicionais questões do latifúndio e 

dos conflitos pela posse da terra (Maluf & Bilbao, 1988). Vale salientar que a questão dos 

assentamentos deve ser pensada sob as perspectivas dessa nova realidade econômica e 

social.  

 As argumentações apresentadas remetem a pelo menos duas ordens de 

questões. A primeira, refere-se à necessidade de verificar a política agrária implementada 

em nível federal; a segunda, diz respeito à discussão sobre as possibilidades de 

desenvolvimento dos assentamentos de produtores rurais surgidos recentemente e sua 

sustentabilidade. Isto irá acontecer, à medida que os agentes locais percebam a necessidade 

                                                                                                                                                     
4 Le Bourlegat, 2000 apud Santos 1996. 
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de trabalharem de maneira integrada e participativa, implementando o desenvolvimento 

endógeno, através da correta interpretação das perspectivas, anseios e desejos dos 

assentados locais, visando desenvolver suas potencialidades inerentes ao local em que estão 

inseridos. 

 Altiere (2000) ressalta que os enfoques que percebem o problema da 

sustentabilidade somente como um desafio tecnológico da produção não consegue chegar 

às razões fundamentais da não-sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Pondera, também, 

que novos agroecossistemas sustentáveis não podem ser implementados sem uma mudança 

nos determinantes socioeconômicos que governam o que é produzido, como é produzido e 

para quem é produzido. Acrescenta ainda, que para serem eficazes, as estratégias de 

desenvolvimento devem incorporar não somente dimensões tecnológicas, mas, 

principalmente, questões sociais e econômicas. Somente políticas e ações baseadas em tais  

estratégias podem fazer frente aos fatores estruturais e sócio-econômicos que determinam a 

crise agrícola-ambiental e a miséria rural que ainda existem no mundo em 

desenvolvimento. 

A questão agrária no Brasil envolve diversos movimentos que procuram 

alcançar o seu intento: a posse da terra. O governo, visando coibir os abusos, elaborou o 

Estatuto da Terra (Lei 4504, art.1º, § 11º), que se define como: 

“Um conjunto de medidas que visem a promover uma melhor distribuição da 

terra, mediante modificações no regime de posse e uso. A fim de atender aos princípios de 

justiça social e aumento da produtividade”. 

Além disso, o próprio Governo prevê normas a serem observadas através do 

Estatuto da Terra contidas no art.16, no que se refere especificamente à reforma agrária: 

 “Visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem e a justiça social, o 

progresso, e o bem estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do País, 

com a gradual extinção dos latifúndios”. 

 No que se refere a assentamentos rurais, o Estado de Mato Grosso do Sul conta 

atualmente com 107, abrangendo 15.000 famílias assentadas.5 A realidade dos assentamentos 

rurais no Brasil e, especialmente em Mato Grosso do Sul, traz para discussão um problema 

mais complexo devido às origens diferenciadas como ideologias, tradições e costumes 

                                                 
5 Informação pessoal, de acordo com o Superintendente do INCRA/MS Celso Cestari em 05/07/2002.  
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daqueles que chegam aos assentamentos. Estas particularidades dificultam e/ou tornam mais 

lento o processo de integração do grupo e conseqüentemente, da meta de 

produção/produtividade desejada por todos, merecendo pois, uma  atenção especial e estudos 

mais profundos a fim de minimizarem os problemas existentes. 

A implantação dos assentamentos no tempo (ITESP, 1988a), tem a ver, por um 

lado, com a configuração das forças políticas que definiram o trato das questões 

relacionadas à reforma agrária e, de outro lado, com a trajetória de atuação dos movimentos 

sociais.  

Nestas circunstâncias, o planejamento correto na implantação de um 

assentamento rural, destinado ao desenvolvimento sócio-econômico das famílias, exige do 

planejador um conhecimento concreto e detalhado de todas as condições que cercam esse 

imóvel ou bloco de imóveis contínuos (ITESP, 1998b). É impossível ser bem sucedido 

nessa empreitada com base em dados de bibliografia, dados genéricos regionais ou 

suposições técnicas idealizadas. Por isto, deve-se garantir acima de tudo a participação dos 

assentados em todas as etapas  em que sua colaboração é possível e desejável.    

Talvez o grande desafio resida na capacidade das forças sociais envolvidas na 

busca de outras formas para o desenvolvimento de imprimir suas marcas em políticas 

públicas, para que estas venham afirmar política, econômica e socialmente a opção pela 

agricultura familiar como forma social de uso da terra que melhor responde à noção de 

sustentabilidade adequada às necessidades locais, regionais e do país (Programa Tecnologia 

e Desenvolvimento Rural Sustentável, 1995). O sucesso das iniciativas atuais por um novo 

e diferente modo de desenvolvimento está na razão direta dos resultados obtidos nesta 

direção, ou seja, no fortalecimento dos processos organizativos da agricultura familiar nas 

suas diversas formas associativas (ALMEIDA, 1998). 

Experiências bem sucedidas em Desenvolvimento Local têm sido relatadas em 

estudos de caso nas comunidades rurais da Suécia, com participação ativa de cooperativas 

rurais em parceria com instituições públicas como as prefeituras associadas ao projeto de 

criação de empregos locais (LORENDAHL, 1996). Nesta linha de pensamento, outras 

experiências têm demonstrado que onde há uma interação entre a sociedade envolvida no 

processo e o ecossistema florestal circundante ocorrem benefícios desejáveis para a 

comunidade e o meio ambiente, propiciando melhoria da qualidade de vida da população 
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(PIUSSI & TARRELL, 2000). Tais fatos evidenciam a necessidade, cada vez mais 

freqüente, de debates sobre desenvolvimento local sustentável e sobre a dinâmica desse 

processo do ponto de vista da coesão social (ABRAMOVAY, 1999 e, 2000). Estas 

considerações conduzem a duas importantes correntes intelectuais que contribuem para 

repensar o desenvolvimento rural: “por um lado, a que enfatiza a noção de coesão social, 

como um conjunto de recursos capazes de promover a melhor utilização dos ativos 

econômicos pelos indivíduos e pelas empresas; por outro a que privilegia a dimensão 

territorial do desenvolvimento e que insista na idéia de que a competitividade é atributo do 

ambiente, antes mesmo de ser um trunfo de cada firma. A convergência entre estas duas 

correntes de idéias permite que se ampliem os horizontes de reflexão sobre o meio rural, 

que não pode ser confundido com a base geográfica de um certo setor econômico, nem 

considerado como o resíduo daquilo que não pertence às cidades.”  Aparentemente 

antagônicas as duas correntes de pensamento, porém  dada a necessidade atual de 

preservação do meio ambiente e a preocupação em se cumprir o papel social oferecendo 

solidariedade aos menos favorecidos, unem-se  para encontrar soluções com vistas a uma 

sociedade mais igualitária, socialmente mais responsável e humana. Esta assertiva propicia 

condições mais justas de competitividade sem perder a qualidade e a consciência da 

preservação do meio ambiente. 

A reforma agrária é a ação integrada entre os órgãos governamentais e não-

governamentais que visa colaborar no processo de auto-sustentação das áreas de 

assentamentos rurais regulamentados, objetiva a organização interna das áreas como mola 

propulsora que levará ao seu desenvolvimento econômico e social. Neste aspecto, percebe-

se uma ação muito forte por parte das mulheres que no cotidiano exercem uma forte 

participação não apenas no papel de liderança como coordenadora de grupos, mas, em 

muitos casos, sendo ela a chefe da família e responsável direta pela sustentabilidade do lote.  

Fato que já vem ocorrendo em outros setores produtivos, principalmente, nos grandes 

centros urbanos, onde a mulher está ocupando cada vez mais cargos de chefia do que 

ocupava no passado. 
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2.3.Dinâmica do Processo de Assentamento 

2.3.1 A Criação do Assentamento 

O processo para a criação do assentamento começa através de uma denúncia de 

que existe área improdutiva, realizada normalmente através dos movimentos sociais: CUT, 

MST, FETAGRI, Pastoral da Terra. Estas entidades representam os trabalhadores rurais e 

efetivam as denúncias de área improdutiva ao Ministério Público. Feita a denúncia é 

realizada uma visita na AGENFA (Agência Fazendária Estadual) para verificar se incide ou 

não arrecadação de ICMS referente à produção agropecuária. Se não houver registros de 

pagamentos de impostos da área denunciada, ocorre a vistoria do local, através do INCRA e 

IDATERRA. Após a verificação da veracidade da denúncia, o proprietário tem amplo 

direito de defesa. O processo é encaminhado para a o gabinete da presidência que 

sancionará através de Decreto Presidencial que é dirigido ao Ministério Público para julgar 

e autorizar a desapropriação ou não da área. Cabe ressaltar que neste ínterim os 

trabalhadores rurais normalmente encontram-se acampados próximo do local em litígio, 

aguardando a decisão judicial.6 

O INCRA preenche um cadastro dos trabalhadores rurais com objetivo de 

avaliar a aptidão da terra para atividades agrícolas e/ou pecuárias. No referido cadastro não 

podem ser inseridos funcionários públicos e empresários. O trabalhador rural deve ter a 

certidão judicial negativa, comprovar que nos últimos cinco anos esteve ligado a atividade 

agrícola, possuir força de trabalho para desenvolver agricultura familiar. Distribuição dos 

lotes se concretiza através dos movimentos sociais. A justiça encaminha para o INCRA a 

autorização para a desapropriação e em conjunto com o Movimento Social distribui os lotes 

através de sorteio que é previamente estabelecido com os trabalhadores rurais. 

O próximo passo para os assentados é o estabelecimento na terra através do 

trabalho efetivo para a estruturação e independência, através da melhoria do nível de 

qualidade de vida  para que ele alcance a condição de agricultor familiar. E isso acontecerá 

                                                 
6 Informação Pessoal através de entrevista com representante do INCRA de Dourados, Roselmo Almeida 
Alves. 
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quando conseguir alcançar alguns parâmetros de efetiva melhora de condições de vida, 

estabelecidas pelo INCRA. Ao alcançá-las aproxima-se de  sua emancipação, que acontece 

quando o agricultor torna melhor a condição vida de sua família referente a: instalação de 

luz elétrica, água encanada, produção que garanta a subsistência, indícios nítidos que, 

evidenciam o desenvolvimento de sua condição e qualidade de vida.7 

 

2.3.2. O papel da Assistência Técnica Agrária e da Extensão Rural. 

 Os trabalhos de extensão rural e assistência técnica do IDATERRA em Mato 

Grosso do Sul, órgão responsável pela função atualmente.  Esta instituição substituiu a 

extinta EMPAER, que foi o órgão responsável pela extensão rural em nosso Estado, assim 

como pesquisa agropecuária. No processo de mudança e reestruturação ocorrida em finais 

de 2000 ocorreram perdas  de profissionais qualificados de todas as áreas e a eficiência dos 

trabalhos foi prejudicada  

O objetivo da extensão rural é o desenvolvimento do produtor e de sua família. 

Daí, a sua filosofia basear-se na importância que tem cada pessoa para o progresso de uma 

nação. Segundo Ribeiro (1984) “esse desenvolvimento deve ser concebido como um 

processo de mudança, de transformação social, que visa a elevar a qualidade de vida dos 

produtores e de suas famílias”.  

A extensão rural segue alguns conceitos que são necessários para a sua efetiva 

ação e obtenção de resultados, sendo elencados como: 

a) Participar do processo de promoção do desenvolvimento econômico, social e 

cultural dos produtores rurais, por meio educativo. 

b)O serviço de extensão rural deve ser compreendido, conduzido e julgado 

como um instrumento educacional com capacidade inovadora. 

c) Ele deve perseguir ser executado em íntima, continua e mútua relação com o 

público ao qual serve. 

d) O seu propósito é de ajudá-los a encontrar soluções criativas para aplicar 

esses conhecimentos na solução dos problemas.  

                                                                                                                                                     
 
7 Informação Pessoal através de entrevista com representante do INCRA de Dourados, Roselmo Almeida 
Alves. 
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2.3.3.O Crédito Rural através do PRONAF. 

  O Programa Nacional de Auxilio ao Agricultor Familiar, tem como objetivo 

ajudar a financiar a atividade agropecuária do agricultor assentando,  bem como existem 

outros níveis de créditos específicos para os outros grupos classificatórios de agricultores. 

A Tabela 1 ilustra as modalidades e condições do crédito rural através do PRONAF pelo 

Banco do Brasil. 

Tabela 1. Modalidades e condições do crédito rural – PRONAF, 

oferecidos pelo Banco do Brasil aos assentados dos três assentamentos 

estudados no município de Ponta Porã, MS em outubro de 2002. 
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Através das informações referentes a financiamentos através do PRONAF, os 

assentados podem escolher, dentro dos níveis de sua classificação (assentado, assentado 

emancipado, agricultor familiar e agricultor), a forma que melhor se encaixa com a 

intenção de investir e como  pretende realizar esse investimento em seu lote.  

No âmbito das reflexões discorridas o método de abordagem do presente estudo 

é sistêmico, composto por diversos sub-sistemas que interagem entre si estabelecendo as 

redes de comunicação e negociação necessárias ao funcionamento de um sistema maior, ou 

seja, o todo funciona de maneira integrada, participativa e efetiva através das partes 

envolvidas integrando-se ao sistema na tentativa de apreender a realidade em seu conjunto 

por meio da análise do desenvolvimento territorial estabelecido. 

 

2.4.O Desenvolvimento Local Sustentável e a realidade sócio-econômica do meio rural 

2.4.1.O Desenvolvimento Local Sustentável. 

A preocupação com o meio ambiente é uma questão que aflora com muita 

intensidade em nossos dias o conceito oficial de Desenvolvimento Sustentável, apresentado 

pelo documento Nosso Futuro Comum, deixou claro que o suprimento das necessidades do 

presente está associado à preservação das condições de vida das futuras gerações.  

Esta argumentação foi apresentada pela Brundtland Commission (1987) da 

seguinte maneira: "o desenvolvimento sustentado é aquele que se preocupa com as 

necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazer as suas próprias exigências". O desenvolvimento local sustentável do meio rural 

por muito tempo foi medido através do nível crescente da produtividade dos produtos 

agrícolas, do aumento do mercado exportador e da balança comercial. O modelo 

produtivista impunha uma fórmula e, para atendê-la, se convoca a ciência, a tecnologia e o 

capital. Os resultados econômicos e políticos prevaleciam em relação aos sociais, conforme 

considerações de Couto Rosa (1998) que complementa com o balanço histórico revelando 
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os limites desse enfoque. Um dos limites do modelo produtivista foi não ter atentado para 

os problemas rurais e ambientais decorrentes da ação humana. 

A preocupação governamental em relação à questão do Desenvolvimento Local 

Sustentável aproximou a Presidência da República do Conselho  da Comunidade Solidária 

que assim define o desenvolvimento local sustentável: 

“É um novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento 

de comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas; 

descobrir ou despertar vocações locais e desenvolver suas potencialidades específicas; e 

fomentar o intercâmbio externo aproveitando-se de suas vantagens locais”. 

O eixo de todas essas discussões, nas mais variadas correntes de pensamento, 

parece ser como conciliar lógicas tão distinta, como a redução da pobreza e o limite de 

crescimento econômico, bem como conciliar interesses tão conflitantes entres países 

desenvolvidos e não-desenvolvidos. 

A proposta de Desenvolvimento Sustentável surgiu porque havia uma 

insatisfação muito grande com o modelo de desenvolvimento em vigor. Para Almeida 

(1997) este conceito surgiu em razão do desequilíbrio existente entre o sistema econômico 

e tecnológico, o sistema social, o ambiental e o rural, objetivando conciliar o socialmente 

eqüitativo, o ambientalmente equilibrado e o economicamente eficiente e produtivo. 

A discussão do desenvolvimento não pode passar desapercebida dos conceitos 

de Abraham H. Maslow, através de sua Teoria da Hierarquia das Necessidades ou o 

Modelo Motivacional, que se enquadra no âmago dessa busca da sustentabilidade, pelo 

indivíduo (MONTANA & CHARNOV, 1998). 

No modelo de Maslow as necessidades humanas não atendidas se transformam 

em fonte de motivação, sendo que grande parte do comportamento humano está baseado no 

atendimento de 5 sistemas hierárquicos por ele definido, que contém desde as necessidades 

mais básicas como a necessidade de se alimentar, por exemplo até necessidades mais 

complexas que proporcionam a sua  auto-realização. 

O esquema de Maslow propõe que no nível de base de uma pirâmide estejam as 

necessidades básicas ou fisiológicas; no segundo nível, a necessidade de segurança; no 
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terceiro, a necessidade de pertencimento e de ser aceito e apreciado; o quarto nível, a 

necessidade de estima, que motiva o ser humano a contribuir com os esforços do grupo em 

troca de vários tipos de recompensas que o grupo possa oferecer; e o quinto nível ou ápice 

da pirâmide comporta a necessidade de auto-realização, ou a sensação de crescimento, de 

satisfação e conquista pessoal, em relação ao que realizou em sua vida. A Figura 1 ilustra a 

proposta de Maslow. 

 

Figura 1. Hierarquia das necessidades de Maslow (Fonte: Montana e Charnov, 1998). 

O processo de conscientização não tem como ser bem sucedido se a pessoa 

estiver lutando por direitos básicos, pois tudo o mais  passa a ser supérfluo. De forma mais 

popular pode-se afirmar que "não há como pensar ou fazer versos com o estômago vazio". 

O objetivo principal do desenvolvimento local e sustentável é devolver a auto-estima e 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos em sua localidade.  

A questão da sustentabilidade com vistas à atender as necessidades básicas dos 

seres humanos é importante ressaltar  que, em meio às muitas mudanças que estão 

ocorrendo no mundo, os novos parâmetros para medir o desenvolvimento social  não estão 

mais levando em consideração exclusivamente aspectos econômicos, inserindo-se outras 

formas de aferição como por exemplo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), das 

Nações Unidas.  

A preparação de pessoas para alavancar o desenvolvimento, que não seja 

estritamente econômico, deve proporcionar necessariamente o acesso a uma melhor 
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condição de qualidade de vida e, neste sentido, a reforma agrária objetiva a manutenção do 

homem no campo melhorando as condições  da família de maneira efetivamente produtiva,  

tendo suas necessidades básicas satisfeitas e o reconhecimento como cidadão em sua 

comunidade. 

 

2.4.2. A Realidade Sócio-Econômica do Meio Rural 

As abordagens desenvolvimentistas da economia do meio rural se situam numa 

"corrente de pensamento que trata mais especificamente de questões relacionadas ao 

desenvolvimento". Segundo SEKIGUCHI & PIRES (1995), nesta linha se enquadram os 

trabalhos de Ignacy Sachs (França) e seus seguidores no Brasil, como Maurício Tomasquim 

e Dália Maimon; pesquisadores ligados à tradição cepalina na América Latina, como 

Osvaldo Sunkel, Pablo Gutman, Nicolo Gligo, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso 

e Enzo Falleto, e Roberto Pereira Guimarães; e trabalhos realizados por instituições 

multilaterais e internacionais como o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento). 

Para TIJIBOY (1993) o desenvolvimento sustentável é, na sua essência, um 

desenvolvimento humano, e as mais diversas formas de organizações no mundo moderno 

têm a responsabilidade de garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

especialmente daquelas menos favorecidas do meio rural, ou seja, que as pessoas tenham 

perspectivas de alcançar a felicidade através do seu trabalho (PEDROZO & SILVA, 1999). 

Diferentemente do modelo de desenvolvimento em vigor, que considera 

preponderantemente o mercado e a produção, a proposta de Desenvolvimento Sustentável 

prioriza a vida e a manutenção da sustentabilidade, quando associa o ambiental com o 

social.  

Implicitamente esta linha de pensamento incorpora a idéia de desenvolvimento 

do ser humano, ao requerer a redução da pobreza e da desigualdade, do acesso à educação, 

à habitação, à alimentação, ao emprego e à saúde. Por isso, autores como SEN (1993) 

escrevem sobre o desenvolvimento humano sustentável, pois não há como preservar o meio 
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rural, sem investir nas pessoas para que tenham o mínimo que possa garantir sua 

subsistência.  

 

 

 

 

 

3 -  METODOLOGIA 

3.1. Pesquisa bibliográfica e documental 

 A pesquisa bibliográfica foi realizada, no período de setembro de 2001 a 

setembro de 2002, baseando-se na consistência dos conceitos teóricos encontrados na 

bibliografia, demonstrando o atual estado da arte. Em função da abrangência do tema, serão 

abordados somente alguns aspectos. A pesquisa documental foi realizada utilizando-se os 

dados contidos, em instituições localizadas nos municípios de: Ponta Porã e de Campo 

Grande, como: Instituto da Terra de Mato Grosso do Sul (IDATERRA), INCRA e 

Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Consistiu na busca de informações catalogadas ao 

longo da trajetória desde os acampamentos até o assentamento rural propriamente dito. 

  

3.2. Descrição da área e caracterização climática dos assentamentos 

     Os dados do presente estudo foram coletados durante o período de setembro 

de 2001 e setembro 2002, em três assentamentos rurais localizados no município de Ponta 

Porã, denominados de Corona, Boa Vista e Nova Era, conforme a Figura 2, ilustra a 

localização desses assentamentos estudados.     
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Figura 2. Mapa de localização dos assentamentos: Corona, Boa Vista e Nova Era, estabelecidos no 
município de Ponta Porã, MS (Laboratório de Geoprocessamento da UCDB, agosto, 2002). 

 

A ilustração da localização, mostra a extensão da área do  município de Ponta 

Porã e seus três assentamentos estudados.  

O clima predominante é o tropical de transição, com temperaturas médias de 

25ºC, com máximas chegando a 29ºC e mínimas de 16ºC no período mais frio, podendo 

ocorrer geadas. A precipitação anual média é de 1.400 mm, a deficiência hídrica de 200 a 

350 mm durante 03 meses no período de março a maio. 

O município de Ponta Porã tem a seguinte localização: 55° 54’ W e 22° 32’ S. 

Os dados pluviométricos apresentam uma média anual de 1.200mm/a, com temperatura 

média anual de 25ºC. Dados foram obtidos no IDATERRA (Instituto da Terra do Estado de 

Mato Grosso do Sul, 2001). 
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3.3. Pesquisa de Campo: 

Esta fase objetivou coletar informações sobre a percepção do processo de 

Desenvolvimento local e as suas perspectivas: na ótica dos órgãos Governamentais e na 

ótica dos assentados, através de entrevistas pessoais com os agentes envolvidos. 

 

3.3.1. Escolha dos assentamentos em estudo: 

A seleção dos assentamentos a serem trabalhados foi realizada partindo-se da 

premissa de maior organização social e estrutura física, considerando-se ainda a capacidade 

produtiva já instalada, tendo em vista a região apresentar diversos acampamentos em seu 

entorno sem a menor organização e infra-estruturas estabelecidas. 

 

3.3.2. Escolha de pessoas a serem entrevistadas.  

 . Do ponto de vista dos órgãos Governamentais: foram considerados a 

experiência e o acúmulo de informações dos técnicos envolvidos nos assentamentos desde a 

demarcação, implantação e assistência técnica, a fim de que, pudessem contribuir para o 

entendimento do processo de desenvolvimento ao longo da recente história dos referidos 

assentamentos; 

. Do ponto de vista dos assentados: optou-se pelos coordenadores de grupos em 

função de exercerem a liderança natural. A preferência por eles deu-se pelo fato de ser 

reconhecidos pela comunidade como lideranças nos assentamentos, além de serem 

conhecedores da dinâmica e dos aspectos sócio-culturais e econômicos dos assentamentos,  

esclarecendo alguns pontos controversos.   

 

3.4. Informações sobre a percepção do processo de desenvolvimento local e as suas 

perspectivas. 

3.4.1. Na ótica dos órgãos governamentais: 

Os contatos foram realizados sistematicamente com os dois engenheiros 

agrônomos e um técnico de nível médio, todos técnicos do IDATERRA (Instituto da Terra 
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de Mato Grosso do Sul) lotados na Agência de Desenvolvimento Rural (ADR de Ponta 

Porã). Estes forneceram as informações necessárias para a percepção das dinâmicas sócio-

econômico ambientais que garanta a sustentabilidade das famílias assentadas, por serem os 

técnicos co-autores na elaboração e responsáveis pela orientação técnica efetivada através 

do trabalho de extensão rural pelos técnicos do IDATERRA, no que se refere ao processo 

produtivo dos Projetos de Desenvolvimentos para os Assentamentos.   

A pesquisa documental foi realizada utilizando-se os dados contidos em 

instituições localizadas nos município de: Ponta Porã e de Campo Grande como: Instituto 

da Terra de Mato Grosso do Sul (IDATERRA), Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Consistiu na busca e 

sistematização de informações catalogadas ao longo da trajetória desde os acampamentos 

até o assentamento rural propriamente dito. 

 

3.4.2. Na ótica dos assentados: 

O contato com os entrevistados ocorreu “in loco”, através da aplicação de um 

questionário, composto de três perguntas básicas e fundamentais sobre as perspectivas 

desenvolvimentistas do ponto de vista dos assentados, através dos coordenadores de grupo, 

por se constituírem em lideranças comprovadas desde o tempo dos acampamentos e 

continuarem a exercê-la nos assentamentos, além do conhecimento das dificuldades e dos 

problemas que envolvem os assentamentos. O convívio com as diferentes comunidades 

propiciou, ainda, ao longo do decorrer da pesquisa, o uso de gravador para registro das 

informações orais a fim de se preservar o depoimento contínuo dos assentados e a 

veracidade das informações coletadas. 

 

3.4.3 Modelo de questionário: 

O modelo consistiu de três perguntas elaboradas, como se segue: 
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Questionário 

1) O modelo proposto para o assentamento e as dinâmicas ambientais utilizadas 

garantem a sustentabilidade das famílias assentadas e se transforma realmente 

em forças para o desenvolvimento das famílias estabelecidas na área? 

2) Como funciona a relação produção/produtividade (as fases, a realização, 

assistência, créditos, subsídios e rentabilidade) e como ocorre essa relação? É 

para comercialização ou apenas para subsistência? 

3) Quais as sugestões dos assentados para fomentar e efetivar as dinâmicas sócio-

econômico e ambientais, de maneira que venham a garantir a sua 

sustentabilidade e o desenvolvimento do grupo? 

Apresentam-se a seguir, os resultados da pesquisa, organizados em 3 itens, para 

que se possa vislumbrar a abrangência do trabalho e os dados organizados à luz dos 

conceitos estabelecidos no referencial teórico a respeito do desenvolvimento local  e de 

interpretação de leituras complementares, resultando em análises, interpretações e juízos 

sintéticos. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Aspectos Gerais dos Assentamentos. 

A pesquisa foi realizada em três assentamentos localizados na área rural do 

município de Ponta Porã, sendo: O Corona, com 58 famílias assentadas, estando a 65 km 

de Ponta Porã e a 275km de Campo Grande. O assentamento está localizado às margens do 

rio Dourados, entre o município de Ponta Porã e Dourados, possuindo  acesso fácil à 

estrada pavimentada,  além de, luz elétrica e água encanada. São lotes, em média de 20 

hectares de área para cada família, perfazendo um total de 1.160 hectares de área no 

assentamento Corona, 

O assentamento denomina-se Boa Vista, antiga fazenda Boa Vista, com 70 

famílias assentadas, situado a 18 km do Distrito da Cabeceira do Apa, pertencente ao 

município de Ponta Porã, estando a 70 km de Ponta Porã e 270 km de Campo Grande.  O 

assentamento é banhado pelo córrego Boa Vista, e não possui: luz elétrica, água encanada,   

estrada pavimentada e 1.400 hectares de área  divididos em lotes de 20 hectares por família 

no assentamento Boa Vista. 

O terceiro assentamento é o Nova Era, antiga fazenda Nova Era, com 97 

famílias assentadas, situado a 30 km do Distrito da Cabeceira do Apa, estando a 90 km de 

Ponta Porã e a 250 km de Campo Grande. O assentamento localiza-se às margens do rio 

Dourados, não possuindo luz elétrica, água encanada, estrada pavimentada e possui 1.940 

hectares de área no assentamento Nova Era divididos em lotes de 20 hectares por família. 

 As distribuições dos lotes nos assentamentos aconteceram através de sorteio, 

conforme regras pré-estabelecidas com os futuros assentados, INCRA e o movimento 

social a que eles fazem parte.  
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4.2. Assentamento Corona 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponta Porã recebeu informação sobre 

a Gleba denominada Fazenda Corona, caracterizada como improdutiva segundo a avaliação 

do INCRA. O sindicato organizou um grupo de 58 famílias de sem terras, todas 

procedentes do Município de Ponta Porã e região e em seguida, ocorreu a ocupação do 

referido imóvel (Fazenda Corona) no dia 11 de abril de 1997. 

Decorridos dois meses de ocupação, os acampados em contato, após 

negociação com o INCRA, ganharam a concessão da liminar para desocupação do imóvel 

ocorrida em 07 de novembro de 1996. Em função da decisão judicial, os trabalhadores 

foram removidos e estabeleceram novo acampamento no corredor público, na estrada 

municipal confrontante com a Fazenda Corona, enquanto aguardavam a plena desocupação 

do imóvel rural. 

Na fase seguinte, iniciou-se o processo de desapropriação através do INCRA, 

efetuando ao mesmo tempo, estudos sobre a área com participação efetiva dos 

trabalhadores, procedendo, a seguir, à demarcação e à divisão da gleba; que culminou com 

a distribuição de 58 lotes aos acampados remanescentes da fazenda. 

O perfil dos assentados do Projeto de Assentamento Corona pode ser assim 

traçado: 17 famílias oriundas do acampamento de Amambaí e uma família do 

acampamento de Rio Brilhante. Além dessas, há 15 famílias do município de Ponta Porã e 

25 famílias de brasileiros que trabalhavam no Paraguai em situação irregular, perderam 

seus postos de trabalho naquele país e, retornaram ao Brasil no ano de 1992. Porém, só o 

fato de retornarem não garantiu o ingresso na atividade econômica, devido à crise 

financeira que o setor vinha sofrendo. Diante disto, e, organizados pela Comissão Pastoral 

da Terra, estabeleceram-se num acampamento na cidade de Amambaí e iniciaram a 

trajetória de luta pela conquista da terra. Sendo que do total do grupo que se instalou 

naquele acampamento, as famílias oriundas do Paraguai foram as últimas a serem 

contempladas com a efetiva posse da terra. A Figura 3 (em anexo) ilustra a preparação dos 

lotes a serem ocupados pelos assentados e a Figura 4 mostra (em anexo) a abertura das 

estradas do assentamento Corona localizado no município de Ponta Porã. 
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4.2.1. Localização. 

O projeto de assentamento rural denominado Corona está situado na 

mesoregião do sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente no município 

de Ponta Porã, no limite com a microrregião de Dourados, fazendo parte da zona de 

fronteira internacional com a República do Paraguai. 

O Projeto de assentamento Corona está localizado na região do Sudoeste do 

Estado de Mato Grosso do Sul, Latitude 22º 20’, Longitude 55º 10’e Altitude de 600m. A 

partir da cidade de Ponta Porã via BR-463, no sentido Dourados segue até o km 66, 

tomando-se, à direita e,  percorrendo-se 1,5km chega-se ao Projeto de Assentamento 

Corona. A cidade de Ponta Porã está ao Sul e a 340 km de Campo Grande, capital do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

4.2.2. Caracterização climática 

O clima na região é Subtropical do tipo Úmido, sem estação seca definida, com 

verão quente. A umidade relativa do ar é superior a 80% , diminuindo para 30% nos meses 

de julho e agosto. A precipitação média anual é de 1.700mm e a temperatura média anual é 

de 20ºC a 22ºC nos meses mais quentes e 16,5ºC a 17,5ºC nos meses frios. A média das 

mínimas é de 16ºC, e a média das máximas anuais é de 29ºC. Porém, cabe ressaltar que 

ocorrem temperaturas mínimas absolutas próximas a 0ºC, com conseqüente ocorrência de 

geadas. Segundo informações pessoais prestadas por técnicos da EMBRAPA de Dourados, 

a região apresenta clima preferencial para as culturas de soja, feijão, algodão, mandioca, 

trigo, aveia e outras de ciclo anual. Particularmente, no caso do milho pode ocorrer 

problema relacionado à disponibilidade de água em períodos de estiagem. 

 

4.2.3. Solos e Relevo 

Os solos são predominantemente Latossólicos vermelho escuro em torno de 

65% e, pouca ocorrência de solos pouco desenvolvidos Hidromórficos 25% , e menor 

ocorrência quanto a solos com terras roxas estruturadas 10%. (IDATERRA, 1997). 

 A Tabela 2 demonstra os percentuais de solos encontrados no assentamento 

Corona. 
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Tabela 2. Caracterização do solo da área do assentamento Corona no município de Ponta 

Porã, MS em outubro de 2001. 

DISCRIMINAÇÃO % aproximada Área (ha) 

Terras de cultura de latossolo roxo álico de 

textura arenosa 

18% 197,1441ha 

Terras de cultura, de latossolo roxo álico de 

Textura argilosa  

 

71% 

 

773,5277ha 

Terras de cultura, roxa ;estrutura, distróficas 1% 12,7826 ha 

Açudes, brejos, nascentes e mata ciliar: Áreas 

de preservação permanente. 

 

10% 

 

112,6344 ha 

Total das terras 100% 1.096,00 ha 
Fonte: IDATERRA Corona (2001).       

A caracterização do solo demonstra grande potencial agrícola, desde que sejam 

efetuados a correção necessária e que haja a prática de manejo e técnicas agrícolas 

adequadas. Vale ressaltar que na distribuição de terras muitos assentados recebem terras 

improdutivas porém, isto  não é o que acontece nos assentamentos do município de Ponta 

Porã, MS.  

 

4.2.4. Vegetação 

No Projeto Assentamento Corona existe atualmente uma área de 

aproximadamente 60 ha de vegetação arbórea secundária nativa de florestas, remanescente 

de exploração seletiva de madeira, com a presença de espécies e respectivas famílias: 

peroba rosa (Aspidosperma pyrifolium, Apocynaceae), canafístula (Albizia inunadata, 

Leguminosae mimosoideae), cedro (Cedrela odorata L, Meliaceae), angico 

(Anadenanthera peregrina, Leguminosae mimosoideae), aroeira (Litharaea brasiliensis, 

Anacardiaceae), ipês (Qualea Megaloparca, Vochysiaceae) e outras espécies. Encontra-se 

também uma vegetação arbustiva nas margens dos cursos d’água. 

  Na maior parte das terras do Projeto Assentamento (P.A) Corona, onde 

houve intensa ação antrópica, as pastagens com diversos graus de degradação estão sendo 

cobertas por vegetações invasoras oportunistas.  
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4.2.5. Recursos Hídricos: 

A região do P. A. Corona, está circunscrita à região das nascentes do Córrego 

Fundo e Córrego Corona, cujas águas drenam para o Ribeirão Douradilho, em seguida para 

o Rio Dourados, e para o Rio Brilhante, logo após dirigem-se para o Rio Ivinhema e, 

finalmente, deságuam no rio Paraná, fazendo parte da bacia que tem esse nome. 

Os Córregos Corona e Córrego Fundo por apresentarem baixa sinuosidade e 

leitos encaixados, não apresentam riscos de inundações. Entretanto, podem futuramente ter 

problemas relacionados com o assoreamento em decorrência de intenso e inadequado uso 

do solo e matas ciliares. Isto justifica a proposta de controle rigoroso da erosão através de 

sistemas de cultivo mínimo, cobertura morta e preservação das referidas matas ciliares, 

com o adequado manejo em áreas com declividade acima de 4%, especialmente as de solos 

com textura arenosa, ao fundo do imóvel rural, na região de confluência das águas dos 

Córregos Corona e Fundo. 

 

4.2.6. População  

 A demografia do assentamento é constituída de 58 famílias num total de 214 

homens e 162 mulheres, sendo que deste total a força de trabalho efetiva do assentamento 

são 129 homens e 101 mulheres acima de 14 anos de idade, estabelecidos com suas 

famílias em seus lotes. O Gráfico 1 mostra a população masculina e feminina nas faixas 

etárias produtiva e não produtivas do assentamento Corona, município de Ponta Porã – MS. 

Figura 3. Caracterização por sexo e faixa etária da comunidade do Assentamento Corona, 

município de Ponta Porã/MS em outubro de 2001 (Fonte: IDATERRA, 2001). 
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A força de trabalho do assentamento é efetivamente realizada por  129 homens 

e 101 mulheres acima de 14 anos de idade, que são os responsáveis diretos pela atividade 

produtiva do assentamento. 

 

4.2.7. O Potencial de Dia Serviço Homem por Ano (DSH). 

Tomando-se como base de cálculo a população economicamente ativa, na faixa 

etária acima de 14 anos – 70 anos, e ainda considerando-se 305 dias/ano (excluindo-se 

domingos e feriados) totaliza-se uma força de trabalho anual de 59.780 DSH, Dia de 

Serviço Homem por ano.  

A tabela 3 descreve potencial da força de trabalho envolvida na atividade diária 

do P. A. Corona. 

 

Tabela 3. Caracterização da força de trabalho envolvida na atividade diária do P. A. 

Corona, município de Ponta Porã,MS em  outubro de 2001. 

Maiores de 14 anos Potencial dhs/ano Uso rotina doméstica Uso ativ.Prod. 

196 pessoas 59.780 dhs/ano 17.934 dsh/ano 41.846 dhs/ano 

100% 100% 30% 70% 

Fonte: IDATERRA Corona (2001). 

 

É importante ressaltar que a participação da mulher é relevante no total dos 

DSHs, que oferece 70% do seu tempo para a lida produtiva, restando-lhe 30% para os 

afazeres domésticos . A atividade produtiva não é prioridade apenas dos homens do 

assentamento, as mulheres figuram, pois como parte efetiva no trabalho cotidiano visando a 

exploração da terra. 
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4.3. Assentamento Boa Vista 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponta Porã informado de que a Gleba 

denominada Fazenda Boa Vista, estava caracterizada como improdutiva, segundo os 

parâmetros do INCRA, organizou um grupo de 70 famílias de sem terras, para procederem 

à ocupação do referido imóvel. Do total das famílias, 40 eram procedentes do Município de 

Ponta Porã, 20 famílias de Antônio João e 10 famílias eram procedentes do distrito da 

Cabeceira do Apa.  

 Decorridos dois meses, os acampados mantiveram negociações com o INCRA, 

recebendo a concessão através da liminar para a desocupação que ocorreu em outubro de 

1999. Os trabalhadores foram removidos e montaram novo acampamento no corredor 

público, estrada municipal, confrontante com a Fazenda Boa Vista. Em seguida, iniciou-se 

a tramitação para desapropriação através do INCRA, concomitantemente com os estudos 

sobre a área, com a participação efetiva dos trabalhadores, procedendo-se à demarcação e a 

divisão da gleba. 

Em 14 de janeiro de 2001, foram sorteados os 70 lotes da fazenda Bela Vista do 

empresário Hani Tazeb, para os acampados remanescentes que estavam próximos à ponte 

do Córrego Boa Vista. A demarcação das glebas ocorreu em 05/01/2001, com a posse e a 

entrega dos lotes em 17/01/2001. O Projeto de Desenvolvimento do Assentamento foi 

apresentado em 19/01/2001, com área total  de 2050,4 ha com lotes individuais na média 

de 20 ha.   

A área para recomposição é constituída de 162,5 ha, sendo 247,4 ha de reserva 

legal. A reserva permanente perfaz 69,6 ha, distribuídos para as 70 famílias assentadas.  

A Figura 5 (em anexo) mostra as instalações residenciais do assentamento 

Corona município de Ponta Porã, enquanto que a Figura 6 apresenta a terra sendo 

preparada para o plantio. 

 

4.3.1. Localização 

 O assentamento Boa Vista tem como limite ao sul, a fazenda Boa Vista, ao 

leste a fazenda Prancha Verde, ao oeste a fazenda Tamakavi e ao norte a fazenda  Capão 

Verde. A Fazenda Boa Vista está localizada na micro-região de Dourados, porém fazendo 

parte do Município de Ponta Porã. O acesso a Dourados se dá através da BR 463 e dista 
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120 km. Em relação à Ponta Porã a distância é 115 km e dista 60 km do município de  

Antônio João. 

 

4.3.2. Caracterização climática. 

A caracterização climática do P. A. Boa Vista é similar aos dados climáticos 

dos assentamentos Corona e Nova Era. Sua localização é  22º 01’ 51”W e 55º 47’ 08”S, 

com  altitude de 720m. 

4.3.3. Solo e relevo: 

O solo da fazenda é Latossolo vermelho escuro, possuindo ainda uma 

fertilidade média e em algumas áreas, baixa em função do manejo inadequado da pecuária, 

o que ocasionou a erosão do solo partes não significativas do assentamento. 

 

4.3.4. Vegetação 

 A formação de fisionomia campestre entremeada de plantas lenhosas de 

médio porte e retorcidas, características do bioma cerrado, em extensas áreas apresenta-se 

sem cobertura arbórea excetuando as faixas das florestas de galeria e os vales nas 

depressões. Essa vegetação caracteriza-se por apresentar estrato com predominância de 

gramíneas em áreas de intenso cultivo da soja, em passado recente. 

 

4.3.5. Recursos hídricos: 

Em termos de volume de água e a demanda dos assentados, são insuficientes os 

recursos hídricos, principalmente,  em função da distância dos lotes até o local de acesso à 

água. O assentamento dispõe apenas do córrego Boa Vista, o qual está no limite do 

assentamento e bastante distante da maioria dos lotes estabelecidos.   

 

4.3.6. População 

A demografia do assentamento é constituída de 70 famílias num total de 174 

homens e 171 mulheres, sendo que deste total a força de trabalho efetiva do assentamento 

são 114 homens e 101 mulheres acima de 14 anos, todos com os lotes estabelecidos. 
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 O  Gráfico 2 mostra a população masculina e feminina nas faixas etárias 

produtiva, e não produtivas do assentamento Boa Vista. 
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Figura 4. Caracterização por sexo e faixa etária da comunidade do assentamento Boa Vista, município de 
                 Ponta Porã.(Fonte:IDATERRA, outubro de 2001). 

 
A população total do assentamento é composta de 174 homens e 171 mulheres 

e a força de trabalho do assentamento é efetivamente realizada por  114 homens e 

101mulheres acima de 14 anos de idade, que são os responsáveis diretos pela atividade 

produtiva do assentamento. 

 

 4.3.7. Potencial Dia Serviço Homem (DSH) 

Considerando a faixa etária acima de 14 anos e considerando-se 305 dias/ano 

menos os domingos, constata-se uma força de trabalho anual de 64.355 DSH, conforme 

apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4.  Caracterização da força de trabalho desenvolvida na atividade diária do P. A. 

Boa Vista, município de Ponta Porã em outubro de 2001.  

Maiores de 14 anos Potencial  Uso rotina doméstica Uso atividade  produtiva 

211 pessoas 64.355 dhs ano 19.306 dhs ano 45.049 dhs ano 

100% 100% 30% 70% 

Fonte: IDATERRA Boa Vista, (2001). 

No contexto apresentado evidencia-se, de forma similar ao assentamento 

anterior, a participação da mulher como um componente da força de trabalho de grande 
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importância no total dos DSH, além da atividade doméstica (30%) que elas executam no 

seu cotidiano, como uma força individual de trabalho, nas lidas domésticas, contribuindo 

diretamente na produtividade necessária para a efetiva atividade do grupo. 

 

4.4. Assentamento Nova Era 

Em novembro de 1999, a Federação dos Trabalhadores Agrícolas (FETAGRI) 

convocou 13 famílias do Município de Aral Moreira e 40 famílias do Município de Sete 

Quedas para iniciarem a formação de acampamento objetivando a ocupação da Fazenda 

Nova Era. Em 12 de dezembro de 1999, as 13 famílias de Aral Moreira acamparam em 

frente à Fazenda São Pedro e as 40 famílias oriundas de Sete Quedas acamparam 

inicialmente na Fazenda NOVA ERA, deslocando-se após uma semana por decisão judicial 

para as margens do rio Dourados. 

Em março de 2000, um grupo de Ponta Porã composto por aproximadamente 

15 famílias juntaram-se ao contingente acampado e, em seguida, mais 29 famílias oriundas 

das cidades de: Campo Grande, Itaum, Fátima de Sul, Bodoquena, Sidrolândia e Dourados, 

uniram-se ao grupo, totalizando 97 famílias que permaneceram acampadas próximo à ponte 

do Rio Dourados, aguardando a demarcação do perímetro. A demarcação para o posterior 

sorteio dos lotes aconteceu após decisão judicial e autorização do INCRA, fato ocorrido 

entre os dias 12 a 26 de janeiro de 2001 e foi realizada com a colaboração do grupo de Aral 

Moreira. 

O sorteio dos lotes e a entrega dos mesmos ocorreram em julho de 2001. Em 

01/10/2001, iniciou-se o trabalho do IDATERRA/Agência de Ponta Porã, com o objetivo 

de realizar o diagnóstico para elaboração do Plano de Desenvolvimento do Assentamento 

(PDA), simultaneamente à elaboração de Projetos de Investimentos e Custeio da safra de 

verão 2001/2002. 

 O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Projeto de Assentamento Rural 

denominado Nova Era é um instrumento norteador das ações que serão implementadas, 

buscando sempre a forma participativa de atuação, com interação entre as entidades 

públicas e privadas que prestam serviços à comunidade e suas organizações sociais; 

objetivando o desenvolvimento sócio-econômico do Projeto de Assentamento Rural Nova 

Era. 
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Existe o consenso de que o desenvolvimento rural sustentável somente 

ocorrerá, se os assentados adquirirem novos conhecimentos, habilidades e destrezas, 

inclusive adotando-se atitudes diferentes; pois são eles os principais atores na construção 

do futuro, cabendo aos agentes externos apenas contribuir para o alcance desses objetivos. 

Sabendo-se que a metodologia de atuação, preconizada pelo IDATERRA é 

viável e imprescindível na condução dos trabalhos, através de visitas que visam a 

percepção das necessidades e anseios da comunidade para posterior aplicação  de 

treinamento específico dos grupos,  faz-se necessário o nivelamento de conhecimentos 

metodológicos por parte de todos os segmentos envolvidos no processo: parceiros, suas 

associações, assistência técnica e outros, sejam entidades públicas ou privadas que 

desempenharão algum papel no contexto do referido Plano de Desenvolvimento 

Sustentável. A Figura 7 (em anexo) mostra uma  residência do assentamento Nova Era no 

município de Ponta Porã, e a Figura 8 (em anexo) mostra o gado do assentamento Nova 

Era solto no pasto.  

 

4.4.1. Localização 

O assentamento Nova Era limita-se ao norte com as fazendas Torre e São 

Pedro, ao sul com as fazendas São Gabriel e  São Silvestre, ao leste com o córrego Saltinho 

e à oeste com a fazenda São José.  

O Projeto de Assentamento Rural denominado Nova Era está localizado na 

Fazenda Nova Era, região Sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente 

na microrregião de Dourados, porém fazendo parte do Município de Ponta Porã, Zona de 

fronteira Internacional com a República do Paraguai. 

O assentamento está distante da cidade de Ponta Porã 113 km; chega-se até o 

Projeto de Assentamento Nova Era através da MS – 270, no Trecho Cabeceira do Apa – 

Itaum. Em relação a este assentamento a cidade de Ponta Porã está ao Sul e a 340 km de 

Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul.  
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4.4.2. Caracterização Climática 

O clima na região caracteriza-se como úmido, subtropical. A umidade relativa 

do ar oscila de 40% a 60% (SEPLAN, 1989), com uma precipitação anual variante entre 

1.750 a 2.000mm anuais, com excedente hídrico de 1.200 a 1.400mm durante 07 a 08 

meses e deficiência hídrica de 200 a 350mm durante 03 meses. A temperatura média anual 

é de 20ºC a 22ºC nos meses mais quentes, e 16,5ºC a 17,5ºC nos meses frios. A média das 

mínimas é de 16ºC, e a média das máximas anuais é de 29ºC; porém, cabe ressaltar que 

ocorrem temperaturas mínimas absolutas próximas a 0ºC com conseqüente ocorrência de 

geadas8. A região apresenta clima preferencial para as culturas de: soja, feijão, algodão, 

mandioca, trigo, aveia e outras de ciclo anual. Particularmente, no caso do milho pode 

ocorrer problema relacionado à disponibilidade de água em períodos de estiagem. 

Entretanto, sua localização latitude 22º 03’ 53” e longitude 55º 35’ 50”, com altitude 

variando em torno de 700 metros e com o relevo ondulado e inexistência de vegetação, 

restringe as explorações agrícolas necessitando-se  de formação de quebra-ventos, quer 

para as culturas, quer para as construções rurais, incluindo principalmente, as construções 

de  residências. 

 

 

4.4.3. Solos e Relevo 

O Solo é predominantemente constituído de Latossolo Vermelho Escuro, 

aproximadamente 60% da área, de textura muito argilosa. Em 40% da área observa-se alta 

acidez, com um índice elevado de alumínio; muitas pastagens degradadas e solo 

compactado. A declividade revela percentuais de 30% plano, 40% suavemente ondulado, 

25% moderadamente ondulado e 5% ondulado.  

 

 4.4.4. Vegetação 

A área de vegetação nativa compreende aproximadamente 60 ha, composta de 

vegetação arbórea secundária, remanescente de exploração madeireira, com as espécies e 

respectivas famílias: peroba rosa (Aspidosperma pyrifolium, Apocynaceae), canafístula 
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(Albizia inunadata, Leguminosae  mimosoideae), cedro (Cedrela odorata L., Meliaceae), 

angico (Anadenanthera peregrina, Leguminosae mimosoideae), aroeira (Litharaea 

brasiliensis, Anacardiaceae), ipês (Qualea megaloparca, Vochysiaceae), entre outras. 

Também se encontra no fundo do Imóvel, região mais baixa, a ocorrência de savana 

composta de solos de texturas arenosas, com a presença de: Cambará (Gochnatia 

polymorpha, Compositae), Palmeiras (Mauritia flexuosa, Palmae), Aroeirinha (Litharaea 

brasiliensis, Anacardiaceae). Pode-se encontrar ainda, uma vegetação arbustiva nas 

margens dos cursos d’água. 

Convém salientar que a maioria das terras do Projeto Assentamento Nova Era, 

onde houve forte ação antrópica,  estão cobertas por pastagens degradadas e por gramíneas 

invasoras.  

 

4.4.5. Recursos Hídricos 

O Projeto Assentamento Nova Era possui o Córrego São Gabriel que o percorre 

internamente no sentido Norte/Sul, sendo alimentado em suas margens por  um total de 19 

pequenas nascentes, algumas com leitos fortemente encaixados, apresentando limitações à 

sua utilização face ao relevo do terreno.  

O Córrego Saltinho é o divisor do Assentamento Nova Era com a Fazenda São 

Pedro no lado Leste, e tanto o córrego São Gabriel quanto o córrego Saltinho serão 

afluentes do Rio Dourados próximos um do outro, cerca de 5,0 km. 

  Em geral, por apresentarem baixa sinuosidade e leitos encaixados, não 

representam risco de inundações. Podendo, futuramente, ter problemas relacionados com o 

assoreamento em decorrência de intenso e inadequado uso das terras. Isto justifica a 

proposta de controle rigoroso da erosão através de sistemas de cultivo mínimo, cobertura 

morta e preservação das matas ciliares, com o adequado manejo em áreas com declividade 

acima de 4%, especialmente as de solos com textura arenosa. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
8  Informação prestada por técnicos da EMBRAPA de Dourados em 19.03.2002. 
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4.4.6. População 

A demografia do assentamento é constituída de 97 famílias num total de 210 

homens e 201 mulheres com lotes estabelecidos sendo que deste total, a força de trabalho 

efetiva do assentamento são 125 homens e 112 mulheres acima de 16 anos. 

 A Figura 3 discrimina por faixa etária as pessoas residentes no assentamento 

Nova Era, município de Ponta Porã. 

Figura  5. Caracterização da faixa etária da comunidade do P. A. Nova Era, MS em outubro de 2001.  

     Fonte(IDATERRA, 2001). 

 
O assentamento é constituído por 210 homens e 201 mulheres enquanto que a 

força de trabalho do assentamento é constituída por 125 homens e 112 mulheres acima de 

15 anos de idade, que são os responsáveis diretos pela atividade produtiva do assentamento. 

 

4.4.7. O potencial de Dia Serviço Homem 

Ao tomar-se como base de cálculo a população economicamente ativa, sendo a 

faixa etária acima de 16 anos, e ainda considerando-se 305 dias/ano, excluindo-se 

domingos e feriados, totaliza-se uma força de trabalho anual de 68.625 DSH (sessenta e 

oito mil seiscentos e vinte e cinco  Dia de Serviço Homem por ano). O  DSH  é de suma 

importância, pois é através dele que os assentados podem determinar o tempo para a 

execução das suas tarefas como o plantio ou atividades  referentes ao manejo com o gado e 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

MASCULINO FEMININO TOTAL

até 06 anos
07 a 14 anos
15 a 21 anos
 22  - 65 anos
   Maiores de 65 anos
   TOTAL



 49

assim estabelecer os seus objetivos e metas de produção. A Tabela 5 discrimina o potencial 

DSH no assentamento. 

 

Tabela 5. Caracterização da força de trabalho* desenvolvida na atividade diária do P. A.  

                Nova Era, município de Ponta Porã em outubro de 2001. 

Força de 

trabalho * 
Potencial dsh ano 

Uso na rotina doméstica 

mulheres 

Uso na atividade Produtiva 

homens e mulheres 

225 pessoas 68.625 dsh/ano 20.587 dsh/ano 48.037 dsh/ano 

100% 100% 30% 70% 

Fonte: IDATERRA Nova Era (2001); * maiores de 15 anos. 

Cabendo ressaltar que a participação da mulher é de grande importância no total 

dos DSHs, destinados à atividade produtiva. Diagnosticou-se, praticamente, a inexistência 

da figura da dona de casa tradicional, uma vez que as mulheres das famílias participam na 

execução de tarefas correlacionadas com as atividades agropecuárias (70%) conduzidas nos 

lotes além de sua jornada no lar (30%). 
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5. Aspectos econômicos dos assentamentos 

5.1. Corona: Renda Atual 

 Os dados referentes à renda foram obtidos com base na média do consumo por 

família, através de uma entrevista, indagando-se qual o custo da despesa mensal para a 

manutenção da família, multiplicado por 12, somando-se este valor com todas as outras 

famílias e dividindo pelo número de assentados. O assentamento possui 319 pessoas 

residentes, uma renda total no valor de R$ 58.920,00 e a média por pessoa no valor de R$ 

184,71. 

 

Créditos recebidos 

Os assentados receberam créditos para a sua estruturação inicial no 

assentamento através do PRONAF; foram liberados R$ 2.500,00 para a construção da 

residência rural com área média de 42 m2  R$ 3.500,00 para a lavoura inicial de subsistência 

e, R$ 6.000,00 liberado pelo governo federal como subsídio para compra de gado leiteiro. 

Os assentados receberam também ajuda financeira no valor de R$ 9.700,00 e assistência 

técnica do governo estadual para fixarem-se na terra. 

 

5.2. Boa vista 

Créditos recebidos 

Os assentados, de forma similar ao anterior receberam créditos para a sua 

estruturação inicial no assentamento através do PRONAF, foram liberados R$ 2.500,00 

para a construção da residência rural com área média de 40 m2, R$ 1.900,00 como subsídio, 

liberado pelo governo federal para a lavoura inicial de subsistência. Além disso, receberam, 

também, ajuda financeira e assistência técnica do governo estadual para fixarem-se a terra, 

cada um deles recebeu um crédito no valor de R$ 4.400,00.  
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5.2.1 Renda Atual 

A renda foi computada utilizando-se o mesmo critério do assentamento Corona 

para se chegar ao valor total e a renda média por assentado. O assentamento possui 310 

pessoas residentes com uma renda total no valor de R$ 72.000,00 e a média no valor de R$ 

232,26 por pessoa. 

 

5.3. Nova Era 

Créditos recebidos 

Os assentados receberam créditos para a sua estruturação inicial no 

assentamento através do PRONAF; foram liberados R$ 2.500,00 para a construção da 

residência rural com área média de 40 m2, o restante será liberado posteriormente para o 

custeio da produção inicial.  

 

5.3.1. Renda Atual: 

Os dados de renda atual foram obtidos junto ao IDATERRA, utilizando-se o 

mesmo critério do assentamento Corona e Boa Vista para se chegar ao valor total e a renda 

média por assentado. O assentamento possui 384 pessoas residentes, uma renda total no 

valor de R$ 55.705,00 e a média por pessoa no valor de R$ 145,10. 

Na Tabela 6 mostra os créditos recebidos pelos assentados para o 

estabelecimento nos lotes.  

Tabela 6. Créditos recebidos através do INCRA, PRONAF e Governo Estadual. Para a 

                fixação dos assentados dos três assentamentos estudados no município de Ponta 

                Porã¸ MS outubro de 2002. 

Assentamento INCRA PRONAF Crédito Estadual 

Corona 2.500,00 9.500,00 9.700,00 

Boa Vista 2.500,00 1.900,00 4.400,00 

Nova Era 2.500,00       -       - 



 52

Fonte: IDATERRA (2002). 

 

 A liberação de verbas realizada nos assentamentos para  a instalação do 

pessoal, a construção da residência rural, o primeiro plantio dos assentados, realizados com 

recursos subsidiados pelo Governo Federal através PRONAF; e o crédito recebido do 

Governo Estadual, 

Na Tabela 7 são apresentados a sua renda atual através dos créditos recebidos 

pelos assentados. 

Tabela 7. Renda atual dos três assentamentos em estudo no Município de Ponta Porã, MS   

                outubro de 2.002. 

Assentamento Nº de pessoas Renda total Renda por pessoa 

Corona 319 58.920,00 184,71 

Boa Vista  310 72.000,00 232,26 

Nova Era 384 55.705,00 145,10 

Fonte: IDATERRA (2002). 

As informações colhidas sobre  à renda dos assentados, foram obtidas com base 

na média do consumo por família, por meio de uma entrevista, realizada pelos técnicos do 

IDATERRA sobre o  custo da despesa mensal para a manutenção da família, multiplicado 

por 12, somando-se este valor com todas as outras famílias e dividindo pelo número de 

assentados. 
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6. Organização Social e Relações de Trabalho dos Assentamentos 

6.1.  Assentamento Corona 

6.1.1.    Movimentos Sociais 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), tem como princípios 

básicos:  

A terra é um bem de todos e deve estar a serviço de toda a sociedade; Garantir trabalho a 

todos, com justa distribuição da terra, da renda e das riquezas; Combater todas as formas de 

discriminação social e buscar a participação igualitária da mulher.  

No ano de 1983 aconteceu o primeiro Encontro Nacional dos Sem Terra no Rio Grande do 

Sul quando foi definido que a ocupação de terras seria uma das principais formas de fazer 

pressão pela Reforma Agrária no país. 

                   Nestes 19 anos de existência do MST quase 140 mil famílias já conquistaram a 

terra, sendo que grande parte destes organizam-se em torno de cooperativas de produção. 

         Em Mato Grosso do Sul, ele esta presente nos acampamentos e assentamentos, 

onde através da sua organização e liderança orienta aos trabalhadores rurais.   

        Além do MST existe também a Comissão Pastoral da Terra (CPT) que é 

organizada na diocese que responde pela demanda das paróquias, quando aparece dentro da 

jurisdição à paróquia local é responsável pela evangelização e assistência aos seus 

membros. a CPT está ligada a Conferência Nacional dos Bispos (CNB),  que é a 

financiadora do movimento e não tem relação com o Governo. 

        A CPT tem como objetivo atender aos pequenos agricultores, a sua política de 

atuação pela  Reforma Agrária não é pressionar o Governo, mas sim conscientizar a 

permanência do homem no campo, por isso a sua atuação em evitar o êxodo rural quando 

aparece um acampamento a CPT não omitir-se, ou seja,  proporciona a  conscientização da 

permanência do homem no campo e a importância do papel da Reforma Agrária para 

alcançar este objetivo. 
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       A Federação dos Trabalhadores em Agropecuária (FETAGRI) é um movimento 

que mantém relações com o Governo Estadual estabelecendo parcerias para ministrar 

cursos de formação aos seus filiados  acampados e assentados que são financiados pelo 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), bem como, esta presente nos acampamentos e 

assentamentos de Ponta Porã. 

 

6.1.1.2. Associações 

Os assentados do P. A Corona estão organizados por Associação dos 

Produtores Rurais; criada em novembro 1997. Atualmente conta com adesão de 100% dos 

assentados, ou seja, 58 parceiros. Realizam reuniões ordinárias mensalmente com pautas 

variadas para apreciação e tomada de decisões. Às mulheres é garantida a participação na 

Diretoria de Assuntos Sociais. A sede do assentamento ainda não possui instalações físicas, 

funcionando com pouca disponibilidade de recursos financeiros e, a associação ainda não 

realizou captação de recursos para sua gestão. Porém, sua atuação tem sido decisiva na 

solução de problemas e na busca de alternativas para o desenvolvimento da comunidade, 

com ênfase na participação e cooperação entre os assentados. No processo decisório quase 

sempre se consegue chegar ao consenso, após os debates para as deliberações. 

 

 

6.1.1.2. Sindicatos 

 Estão também associados ao Sindicato dos Trabalhadores rurais de Ponta Porã 

MS, um total de 58 assentados, cabendo ressaltar que o referido Sindicato liderou o 

processo de ocupação e teve participação efetiva na seleção dos trabalhadores ali 

assentados. Tem sido agente de mobilização, e atua como elo principal no que se refere aos 

aspectos políticos, sendo interlocutor com as entidades públicas: Prefeitura Municipal, 

Governo do Estado e Governo Federal, bem como as entidades de classes: Fetagri, 

Confederação Nacional dos Assentados (CNA). 

 

6.1.1.3. Igrejas 
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Não existe instalação física para realização das manifestações religiosas, porém 

atualmente, os assentados estão utilizando o galpão onde funciona, de modo improvisado, 

uma sala de aula, onde semanalmente realizam missas e cultos evangélicos. A importância 

desses grupos reside na organização, na sua liderança e principalmente no 

comprometimento que demonstram quando realizam tarefas de forma integrada e 

participativa, auxiliando ou sendo auxiliados pelos seus pares. Cabe ressaltar ainda, a 

solidariedade preponderante, o que s fortalece e os diferencia dos demais assentados.  

Na agrovila, existe a disponibilidade de terreno para a construção de Templos, 

o que é desejo da maioria dos assentados. Estes templos proporcionarão maior participação 

dos membros da comunidade em diferentes grupos religiosos possibilitando que cada 

segmento religioso possa manifestar a sua fé em prédios próprios, específicos a cada 

religião, que se subdivide no assentamento Corona em diferentes porcentagens conforme 

dados apresentados a seguir: 

 

a) Católicos.............................................85% assentados.  

b) Assembléia de Deus............................10% assentados 

c) Congregação Cristã do Brasil.............5% assentados 

  

 

6.1.1.4.Habilidades 

Pode-se afirmar que, para a implantação de sistemas de produção dotados de 

tecnologias mais atualizadas que proporcionem maior rendimento em termos produtivos, 

deve haver capacitação dos recursos humanos, através de programas de treinamento, com 

vistas a ampliar as habilidades e os conhecimentos direcionados para as atividades 

produtivas geradoras de renda.  

Na Tabela 8, são apresentados os dados referentes às habilidades conhecidas 

dos assentados, bem como o número de pessoas capacitadas para executar as atividades 

descritas. 

 

Tabela 8. Descrição das habilidades dos assentados e número de pessoas capacitadas no 

Assentamento Corona no município de Ponta Porã, MS em outubro de 2001. 
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DESCRIÇÃO DAS HABILIDADES Número de Pessoas 

Operador de máquina/serviços de mecanização em geral 08 

Preparo de derivados de leite: Queijo/manteiga 11 

Serviços de: ordenha e manejo de rebanho 15 

Serviços braçais: capina, plantio 46 

Serviços de pulverização manual 14 

Serviços braçais em geral 102 

TOTAL DE PESSOAS PESQUISADAS 196 

Fonte: IDATERRA (2001). 

Constata-se que as habilidades demonstram uma carência em termos de 

qualificação real em relação a uma mão-de-obra mais qualificada, o que dificulta a 

exploração mais racional de cada lote dos assentados. Esta situação sugere a necessidade de 

urgente qualificação (treinamento), com a participação efetiva do governo e órgãos 

competentes. 

 

6.1.2. Assentamento Boa Vista 

6.1.2.1. Associações. 

 O assentamento Boa Vista está estruturado em torno da associação dos 

Produtores Rurais desde janeiro de 2001 e, atualmente, conta com a adesão de 100% dos 

assentados, ou seja, 70 parceiros, com reuniões ordinárias mensais. Às mulheres é 

garantida a participação na Diretoria de Assuntos Sociais que funciona com pouca 

disponibilidade de recursos financeiros. A associação  faz parte do Sindicato dos 

trabalhadores rurais de Ponta Porã e de Antônio João. 

 

6.1.2.2. Sindicatos 

Os assentados são filiados ao sindicato rural do município de Ponta Porã, que 

no início é quem coordena e orienta as associações dos assentamentos estabelecidos no 

município quando se efetiva o assentamento. 
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6.1.2.3. Igrejas 

Existem três grupos religiosos no assentamento sendo dois evangélicos, 

(Assembléia de Deus que conta com 15 famílias e os Adventistas do Sétimo dia, com 5 

famílias); as demais famílias são católicas. Todos se reúnem no galpão central da 

prefeitura, alternando dias e horários, sem confrontação dos diferentes grupos. 

 

6.1.2.4. Habilidades 

 Existem muitos assentados com formação e conhecimento diversificado sobre o 

meio rural, que colaboram através das habilidades conhecidas, para ajudar a promover o 

desenvolvimento do assentamento, elas estão descritas na Tabela 9. 

Tabela 9. Descrição das habilidades conhecidas dos assentados e número de pessoas 
               capacitadas no Assentamento Boa Vista no município de Ponta Porã, MS em 
               outubro de 2001. 
Habilidades N.º pessoas 

Operadores de máquinas/serviço de mecânica em geral 04 

Preparo de derivados do leite:queijo, manteiga, etc. 18 

Serviço de ordenha e manejo de rebanho 54 

Serviço braçal: capina, plantio, etc. 70 

Serviço de pulverização manual 30 

Conhecimento básico de técnica agropecuária 70 

Habilidade Gerencial da produção rural 40 

Serviços braçais em geral 211 

Total de lotes pesquisados 70 

Fonte: IDATERRA, ( 2001). 
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Observa-se, de forma similar ao assentamento anterior que a qualificação da 

mão-de-obra existente é inexpressiva em termos de domínio de tecnologias para produção 

agropecuária. A mesma sugestão apresentada anteriormente vele para a presente situação. 
 

 

6.1.3. Assentamento Nova Era: 

6.1.3.1. Associações 

 Os assentados do P. A. Nova Era estão organizados na Associação de 

Produtores Rurais do município de Ponta Porá, MS, criada em agosto de 2001. Atualmente 

conta com adesão de 100% dos assentados, isto é, 97 associados. Realizam reuniões 

ordinárias mensalmente com pautas variadas para apreciação e tomada de decisões. Às 

mulheres é garantida a participação na Diretoria de Assuntos Sociais. O assentamento é 

recente e ainda  não recebeu recursos para executar as atividades rurais. Porém  a atuação 

tem sido decisiva na solução de problemas e na busca de alternativas para o 

desenvolvimento da comunidade. A ênfase está baseada na participação e cooperação entre 

os assentados.  

 

6.1.3.2 Sindicatos: 

Os assentados também estão associados a outros Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais de vários municípios da região. Cabe ressaltar que, de forma semelhante aos demais 

assentamentos em estudo, os Sindicatos lideraram o processo de estabelecimento na terra e 

têm participação efetiva na seleção dos trabalhadores ali assentados. Têm participação de 

forma efetiva como agente de mobilização, principalmente, no que se refere aos aspectos 

políticos, sendo interlocutores nas entidades públicas como Prefeitura Municipal, Governo 

do Estado e Governo Federal, além das entidades de classes Fetagri, CNA Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT).  
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6.1.3.3. Igrejas: 

Da mesma forma, que os outros assentamentos, não existe instalação física para 

a realização das manifestações religiosas, porém, atualmente, os assentados estão 

utilizando o galpão onde funciona de modo improvisado, uma sala de aula, para realizarem 

missas com 75% das famílias e cultos evangélicos com a participação de 25% das famílias. 

 Na agrovila, já existe a disponibilidade de terreno para construção de Templos. 

Esta construção está contemplada dentro de uma área de 6 hectares, onde serão edificadas 

várias obras para a estruturação da Agrovila. 

 

6.1.3.4. Habilidades: 

De um modo geral, pode-se afirmar que, manter a implantação de sistemas de 

produção dotados de tecnologias atualizadas que proporcionem maior rendimento por 

unidade, de área, os agricultores devem passar por programas de treinamento e 

aperfeiçoamento, com vistas a ampliar as habilidades e conhecimentos, direcionados para 

as atividades produtivas geradoras de renda. 

Na Tabela 10 são apresentados os dados referentes às habilidades conhecidas 

dos assentados, bem como o número de pessoas capacitadas para executar as atividades 

descritas no Assentamento Nova Era, no município de Ponta Porã, MS. 
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Tabela 10. Descrição das habilidades dos assentados e número de pessoas capacitadas no 

                 Assentamento Nova Era no município de Ponta Porã, MS em outubro de 2001. 

DESCRIÇÃO DAS HABILIDADES Nº Pessoas 

Operador de máquinas e serviços de mecanização em geral 8 

Preparo de derivados de leite: Queijo e manteiga 48 

Serviços de: ordenha e manejo de rebanho 90 

Serviços braçais: capina, plantio etc. 118 

Serviços braçais em geral 225 

Serviços de pulverização manual 90 

Conhecimento básico de técnicas agropecuárias 80 

Habilidade gerencial da propriedade rural 20 

Total de lotes pesquisados 97 
Fonte: IDATERRA (2001). 

Observa-se, de forma similar ao assentamento anterior que a qualificação da 

mão-de-obra existente é inexpressiva em termos de domínio de tecnologias para produção 

agropecuária. A mesma sugestão apresentada anteriormente vele para a presente situação. 

Tabela 11. Participação dos assentados nas entidades de classes e religiosas nos    

                  assentamentos em estudo e seus percentuais de participação. 

Assentamento  Associação % Sindicato % Igreja Católica % Igreja Protestante % 

Corona   72% 100 % 85 % 15% 

Boa Vista 100 % 100 % 80% 20% 

Nova Era 100 % 100 % 75% 25% 

Fonte IDATERRA: Corona, Boa Vista e Nova Era (2001). 

 Evidencia-se a importância da participação dos assentados nas entidades de 

classe, especialmente na capacidade organizativa e agregadora dos seus membros, 

refletindo nas ações conjuntas nos trabalhos realizados nas comunidades. Estes evidências 

podem se constituir em articulações que levem ao aprimoramento de redes de cooperação, 

estreitando relacionamentos entre as famílias ali residentes.  
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6.2. Relações de Trabalho 

A relação de trabalho no assentamento não existe na formalidade, pois as 

famílias trabalham em seus lotes e utilizam-se dos seus membros e dos grupos que fazem 

parte do assentamento para ajudá-las. Existe uma parceria e a mútua cooperação entre os 

assentados, não necessitando manter um vínculo empregatício no lote para a sua produção 

de subsistência. O que acontece e, com mais freqüência do que deveria, é a busca da 

sobrevivência e para isso, os homens prestam serviços em fazendas circunvizinhas aos 

assentamentos, obtendo, dessa forma, a complementação da renda com vistas a 

sustentabilidade da família. A política em vigor não concretiza os objetivos a que se propôs 

e apenas o lote não tem sido suficiente para garantir-lhes o sustento. Esta realidade está 

presente nos três assentamentos pesquisados. A situação seria resolvida caso os recursos 

subsidiados pelo governo fossem liberados de acordo com o cronograma agrícola anual. 

Enquanto isto não acontece, a falta de estrutura compromete toda a produtividade do 

assentamento e agrava a questão social das famílias dessas comunidades. 
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7. Análise de Confrontação dos Assentamentos, Perspectivas dos Assentados e o 

Desenvolvimento Local. 

Para a análise de confrontação dos assentamentos em estudo foram utilizadas 

ou mantidas as informações apresentadas nas caracterizações dos assentamentos e aquelas 

obtidas através da aplicação do questionário nos coordenadores de grupos de assentados e 

com os técnicos do IDATERRA. 

 

7.1.Questionário. 

Respostas obtidas no assentamento Corona, junho de 2002.  

 

a) Januária Cavalheiro Nogueira, 56 anos, lote nº 30, passou 9 meses no 

acampamento antes de ser estabelecida na sua área. A  entrevistada é a líder, coordenadora 

de grupo, dentro da sua comunidade que envolve 11 famílias, fazendo um trabalho de 

interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa. 

Esta comunidade é representada por pessoas oriundas do Paraguai. 

1) “O projeto só existe no papel não consultaram nosso grupo, quem fez foi o 

presidente da associação e o Paulinho, recebemos o financiamento para comprar gado 

(PROCERA Programa de crédito para reforma agrária), e como nois num conhecia direito 

enrolaram a gente com gado ruim, nois também não sabia como cuidá dos animal e quase 

perdemo as vaca leitera por falta de orientação do técnico que num veio aqui ensiná a 

gente a lida com os animal. Recebemos também o PRONAF mas o dinheiro saiu atrasado, 

fora de época, eles venderam semente ruim e muito caro, quando as semente chegaram 

aqui,  veio junto um calcário úmido que num prestava resultado perdemo tudo,  o modelo 

não ta garantido a subsistência do assentamento.  

2) Nois não recebemo orientação direito pra produzi, isso no primero plantio, 

o dinheiro demoro pra se liberado no banco, quando veio já tinha passado o tempo de 

plantá, venderam pra gente semente muito cara e não era das melhor e plantada passado o 

tempo certo num vingo perdemo tudo, depois nois num recebeu nenhum outro 

financiamento. O assentamento ta emancipado ai o financiamento fica  mais caro, tamos 
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vivendo hoje do leite que se produz aqui e a maioria dos homem do assentamento trabalha 

nas fazenda da vizinhança pra garantir a subsistência das família. 

3) Trocar o técnico do Idaterra que além de não saber e não da assistência só 

vem aqui no assentamento para faze politicage. 

 

b) Alguimar de Souza Fraga, 35 anos, lote 38, passou 9 meses no acampamento 

Esta entrevistada é líder dentro da sua comunidade, comanda um grupo de 12 

famílias, fazendo um trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações 

dentro do grupo social que representa. Esta comunidade é representada por um grupo de 17 

pessoas oriundas do município de Amambaí. 

1) O projeto inicial houve, nós não fomos consultados, o presidente e o técnico 

é quem fez o projeto, depois de 1999 não houve mais nenhum investimento aqui no 

assentamento. Estamos sobrevivendo pelo leite que nois produzimo aqui no assentamento e 

o preço que estamos vendendo é muito baixo cerca de R$ 0,20. todo mundo aqui recebeu 

dinheiro para custear a primeira safra mas não recebemos assistência técnica para o 

plantio. A  maioria do pessoal é do campo e acabaram plantando pela experiência da vida, 

mesmo assim perdemos praticamente toda  produção, porque o dinheiro chegou atrasado e 

as sementes não eram boa e já tinha passado a época certa de plantar.  Muita gente  

plantou pela experiência de vida o que acabou ajudando na  subsistência das famílias, 

colhendo: milho, arroz e  mandioca.  Para o nosso grupo  o modelo não garante a 

sustentabilidade do assentamento. 

2) Houve crédito para o primeiro plantio, mas foi tudo perdido; veio atrasado 

o dinheiro, o que dificultou e prejudicou o plantio, não houve orientação adequada para a 

produção por parte do técnico que nem é agrônomo, e como plantamos atrasado perdemos 

tudo.   

3) Gostaríamos de receber mais recursos para investir com um juro mais 

baixo; 

Receber orientação sobre o que a terra pode produzir melhor, o que pode ser 

plantado para alcançar o nível de produção esperado; 

Receber orientação de um agrônomo; 
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O implemento que venderam pra gente foi de segunda, precisa vender produto 

bom; 

É necessário fazer uma correção da terra urgente; 

As mães querem receber o bolsa escola; 

Receber dinheiro para investir aqui  o e os homens do assentamento não 

precisar trabalhar nas fazendas da região. 

 

c) Mário Simões Alves, 57 anos, Lote 45 passou 5 anos acampado  

O entrevistado é líder dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 11 

famílias, fazendo um trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações 

dentro do grupo social que representa. Esta comunidade é representada por um grupo de 

pessoas oriundas de Ponta Porã.  

1) O modelo do IDATERRA dá pra gente viver mais bastante apertado falta 

mais investimento, no começo foi muito bom mais depois esqueceram da gente, é difícil 

melhorar a qualidade de vida dessa forma, sem receber mais recursos para investir aqui 

no assentamento para poder melhorar a renda das famílias daqui. O modelo utilizado 

mantém a sobrevivência de forma bastante apertada  

2) No início foi bom sim, recebemos o dinheiro pra produzir, mas hoje está 

tudo muito parado, o juros do banco é muito caro dificultado o financiamento, estamos 

precisando recebe mais investimento pra nois pode produzi, pois sem dinheiro não dá pra 

investir, a nossa subsistência esta acontecendo através do leite com um preço muito baixo 

que quase nem compensa R$ 0,20 a produção do grupo esta por volta de 20 litros dia por 

lote.    

3)  Mais investimento para melhorar a produção do gado leiteiro, comprar 

mais gado e tem que  ser gado de boa qualidade e não refugo como já  venderam pra 

gente. 

d) Celina Portilho, 58 anos, lote 52, passou 9 meses no acampamento 

A entrevistada é líder dentro da sua comunidade, agregando um grupo de 12 

famílias, fazendo um trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações 

dentro do grupo social que representa. Esta comunidade é representada por um grupo de 

pessoas oriundas do Paraguai. 
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1) o modelo ficou apenas no papel e foi feito pelo presidente da associação e o 

técnico do IDATERRA, o recurso veio mas não recebemo a orientação pra planta, o 

problema é que o dinheiro veio atrasado já tinha passado o tempo certo de plantar, a 

semente que venderam foi cara e ruim, assim fica difícil acontecer algum desenvolvimento, 

hoje não tem mais recurso e nem previsão se vai sair algum dinheiro. A nossa subsistência 

tem acontecido através do leite que produzimos em média 10 litros por dia. 

2)A previsão inicial era pra o plantio de soja, arroz, milho. Mas como não 

houve orientação correta para o manejo com a terra e com os implemento agrícola, 

acabamo perdendo tudo. Não temos mais nenhum investimento aqui no assentamento e 

também não existe comercialização dos nosso produto com exceção do leite que  vendemo 

no resfriador da Camby aqui mesmo no assentamento. 

3) A formação de uma cooperativa para a comprar semente; 

O financiamento para compra um resfriador para o assentamento; 

Orientação técnica certa para usar os implementos agropecuários 

 

e) César Calixto da Silva, 36 anos, lote 25 passou 9 meses no acampamento 

O entrevistado é líder dentro da sua comunidade que reúne um grupo de 12 

famílias, fazendo um trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações 

dentro do grupo social que representa. As pessoas desta comunidade são oriundas de Ponta 

Porã. 

1) não foi realizada nenhuma reunião para ouvir o pessoal do assentamento ou 

os coordenadores de grupos para a elaboração do Projeto de Desenvolvimento do 

Assentamento Corona, o técnico e o presidente foi quem fez o nosso projeto, saiu da 

cabeça deles. O assentamento trabalha por conta, pois o dinheiro que veio fruto dos 

financiamentos que recebemos foi utilizado de maneira aleatória. O projeto existiu, mas 

não foi executado porque não teve a participação efetiva dos assentados na sua elaboração 

e também faltou se fazer uma análise da terra pra se saber o que seria melhor de se 

plantar na região; não foi feito nada no sentido de descobrir as necessidades, desejos e 

principalmente qual a vocação potencial a ser explorado aqui no nosso assentamento. O 

que a gente vê é que o modelo proposto não é capaz de nos fornecer a nossa subsistência, 

não como esta sendo encaminhado. O que tem nos sustentado ate agora é a nossa 
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produção leiteira que chega em média dos 20 litros por dia mas vendida muito barato 

somente a R$ 0,20 por litro. 

2) A produção leiteira do assentamento está em torno de 1.200 litros/dia, 

levamos esse leite para o resfriador da Camby/Dourados, instalado no assentamento. A 

soja tem uma produção de 3.000 sacas/ano; o milho, 2.000 sacas/ano; o feijão 

350sacas/ano; o arroz 650 sacas/ano; não existe crédito para esse plantio. Muitos fazem 

contratos com as empresas pegando a semente e, plantam e pagam na colheita, o que 

acarreta que nesse sistema prejuízo  para o assentado que sempre sai perdendo,  dá muito 

trabalho e pouco resultado. Ele compra semente sem dinheiro e quando colhe, ela está 

muito valorizada, porque as empresas supervalorizam estas sementes. Outro coisa o 

resfriador não pertence ao assentamento e os donos impõem o preço, o que dificulta 

maiores investimentos por causa do baixo custo da sua produção. 

3) O fortalecimento da associação como um instrumento para buscar mais 

recursos e parcerias para o assentamento; 

Esperam uma orientação técnica adequada; 

Aguardam um posto de saúde; e, 

Almejam um resfriador próprio. 

Itens nem tão extensos assim, mas que com certeza causaria grandes mudanças 

no assentamento.  

 

Respostas do questionário no assentamento Boa Vista.  

a) Odair Jacinto, 53 anos, lote 62 acampado há 4 anos é líder dentro da sua 

comunidade que envolve um grupo de 14 famílias, fazendo um trabalho de interlocução 

entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa, é formada 

por um grupo de pessoas oriundas de Antonio João. 

1) Ainda não posso afirma com certeza, porque não temo dados concreto. O 

que posso dize é que o meu grupo tem recebido assistência, o técnico vem aqui e orienta 

direitinho até agora não temos queixa, aconteceu a estiagem do primeiro semestre que 

destruiu a produção mas ninguém podia prever isto. O  meu grupo recebeu dinheiro para 

comprar gado leiteiro, compramo esse gado e alguns estão produzindo em média 10 litros 

por dia, o dinheiro para o custeio agrícola ainda não saiu para o meu grupo, mas devemo 
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receber logo pois os outros grupos estão recebendo. O modelo esta garantindo a 

sustentabilidade mais é bem apertado 

2) A primeira proposta de produtividade para o assentamento, o nosso grupo 

foi bastante prejudicado por causa da estiagem prolongada do começo do ano(março, 

abril e maio),  que nos levou a perda total da produção de feijão, milho e soja; o dinheiro 

saiu atrasado e isso também atrapalhou a orientação adequada. O gado é que esta  

garantindo pra alguns a subsistência, porque tem muito gado novo e ainda não ta 

produzindo leite. É bastante apertada a nossa subsistência. 

3) Instalação de energia elétrica para o assentamento, hoje só a sede possui luz 

elétrica, todos gostariam de ter  este serviço. 

 Mais recursos pelo o PRONAF  Solicita mais recursos para o custeio 

agropecuário. 

 

b) João Maria Gomes dos Santos, 63 anos, lote 52,  passou 5 anos acampado, é 

líder dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 14 famílias, fazendo um trabalho 

de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que 

representa. O entrevistado relatou que esta comunidade é representada por um grupo de 

pessoas oriundas de Ponta Porã. 

1) O assentamento esta dando certo, saiu  custeio pra compra de gado leiteiro  

a produção gira em torno de 10 litros/dia. O meu  grupo está fazendo doce de leite, 

rapadura e queijo  pra vender de forma particular a fim de aumentar a nossa renda 

mensal. Acreditamos que se continuar assim o desenvolvimento sai. A subsistência do meu 

grupo acontece pela da venda  do leite. 

2) Estamo começando a receber esta semana recursos para o custeio do 

plantio de mandioca, milho, feijão e o técnico virá  para orientar a plantação e tentar 

evitar uma perda como o assentamento teve na safra anterior, por causa da estiagem 

prolongada que aconteceu no começo do ano. 

3) A aquisição de equipamento de laticínio através do Programa de 

Verticalização do Estado (PROV); 

Curso de derivados de leite; 

Empacotadora de cereais; 
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Mais recursos para o custeio agropecuário; 

Energia elétrica; e a instalação de um posto de saúde com ambulância. 

 

c) Idalírio Pinto dos Santos, 51 anos, Lote 50, passou 3 anos no acampamento. 

É líder dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 14 famílias, fazendo um 

trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que 

representa. 

Esta comunidade é representada por um grupo de pessoas oriundas da 

Cabeceira do Apa. 

1) O meu grupo até o momento acredita que  o projeto esta indo bem, está no 

começo, plantamos milho e feijão, toda produção foi perdida na safra anterior por causa 

da seca prolongada do começo deste ano de 2001. O nosso grupo recebeu o recurso para o 

custeio agropecuário e, compramos gado leiteiro, que ainda não está produzindo leite, 

mais irá produzir e vai garantir a sustentabilidade do grupo. 

 

2) O nosso grupo recebeu orientação técnica, mas por causa da baixa 

produtividade da terra e a estiagem prolongada, perdemos toda a produção, a 

comercialização será feita pela ARCOPORÃ (quando houver produção). 

3) O grupo reivindica novos projeto, principalmente na área de laticínios; 

 Luz elétrica; 

 Mais recurso para investimento agropecuário; 

 Escola; e a instalação de posto de saúde com ambulância.  

 

d) Apolinário Wider, 58 anos, lote 34 passou 2 anos acampado, ele é líder 

dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 14 famílias, fazendo um trabalho de 

interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa. 

Este grupo é composto de pessoas oriundas do município de Ponta Porã. 

1) O projeto é apertado, recebemo  verba para compra de gado leiteiro, que 

ainda não está produzindo. Precisa melhorar e aumentar o recurso do crédito 

agropecuário. Queremo o crédito agrícola que ainda não saiu, a subsistência está 

apertada. 
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2) Ainda que não recebemo a visita do  técnico, mas também não saiu a verba 

para o custeio agrícola, por isso, não aconteceu a visita de técnicos para dar orientação 

sobre o gado leiteiro. Mesmo assim é necessária à orientação certa  e os recursos para 

plantar forrageira e melhores pastos para os animais. Por enquanto o pessoal do 

assentamento, está vendendo o leite para o resfriador do distrito da cabeceira Apa, a um 

preço irrisório de R$ 0,20. 

3) Energia elétrica para a instalação de um resfriador; 

Compra de um resfriador; 

Água encanada; 

Posto telefônico; 

Manutenção das estradas; 

Financiamento na época certa; 

Uma associação  forte e atuante, que direcionaria o trabalho no assentamento, 

chamando para uma participação mais efetiva. 

 

e) Candido Viana, 53 anos, lote 22 passou 3 anos acampado.  

O entrevistado é líder dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 14 

famílias, fazendo um trabalho de interlocução entre elas e tentando coordenar as ações 

dentro do grupo social que representa. Esta comunidade é representada por um grupo de 

pessoas oriundas de Ponta Porã. 

1) O nosso grupo acredita no  Projeto, pra nois  esta dando certo, pelo menos 

agora  no começo; esperamos que continuem assim. Saiu dinheiro para o crédito 

agropecuário, compramos  gado leiteiro que tem uma produção média em torno de 10 

litros/dia apenas para subsistência, fazemos queijo, requeijão, doce e rapadura para 

ajudar na subsistência das famílias, o crédito agrícola ainda não saiu, e por isso é que  

não veio o técnico agrícola para nos orienta no plantio, a subsistência é bem apertada. 

2) O recurso que recebemos foi pra à compra de gado,  ainda não tivemos 

orientação alguma, o crédito agrícola o dinheiro ainda não saiu para o meu grupo e,  

também não tivemo a visita dos técnicos para orienta, por enquanto o grupo é que está se 

virando na comercialização, pois ainda não tiveram uma boa produção, tem sido apenas 

para a nossa  manutenção. 



 70

3) O grupo necessita de: 

Energia elétrica; 

Comprar um resfriador de leite, para poderem comercializar o seu produto; 

 Água encanada, para poderem melhorar suas condições de qualidade de vida; 

 Posto de saúde com ambulância, para atender a emergências; 

 Telefone público, para uso comunitário; e, 

 Escola para atender as crianças do assentamento que se deslocam para 

receberem instrução. 

 

Resposta do questionário no assentamento Nova Era. 

a) José Alves Campos, 53 anos, lote 84 passou 5 anos acampado é líder dentro 

da sua comunidade que envolve um grupo de 19 famílias, fazendo um trabalho de 

interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa. 

Esta comunidade é representada por um grupo de pessoas oriundas de Campo 

Grande, Itaum, Fátima do Sul, Bodoquena e Sidrolândia. 

1) O nosso grupo esta acreditando bastante no Projeto e pensa vai dar certo, 

está no começo ainda, mas está vindo tudo certinho até agora. A subsistência é apertada, 

porém o grupo está se mantendo. 

2) O grupo recebeu  calcário para a terra e ainda tem para receber um outro 

recurso para a compra de insumo agrícola. O técnicos ainda não visitou os nosso lote, 

talvez porque o dinheiro está saído aos  poucos. O grupo acredita que os técnicos devem 

estar chegando para dar orientação. 

3) O grupo  está muito contente com o projeto. Achamo  que está tudo muito 

bom, tudo o que foi prometido vem sendo cumprido e esperamos que isso continue assim;  

É preciso apenas um melhor acesso para Ponta Porã. 

 

b) Dorivaldo de Oliveira, 46 anos, lote 90 passou um mês acampado É líder 

dentro da  comunidade que envolve um grupo de 19 famílias, fazendo um trabalho de 

interlocução entre elas, tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa. 

As pessoas oriundas deste grupo são de Ponta Porã e Dourados. 
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1) O nosso grupo pensa que o projeto está dando certo, saiu 50% do custeio 

agrícola para compra de rama e milho, e sem dúvida vai melhorar; logo vai  vir o credito 

para a compra de gado leiteiro no valor de R$ 6.000,00 e metade desse valor vai ser  

investido para o custeio agrícola.  A manutenção é apertada, mas se continuar assim com 

os recursos saindo e a produção começando a acontecer, com possibilidade de uma boa 

colheita, a tendência é que as coisas devem melhorar. 

2) A nossa relação com o grupo de apoio é uma relação que acontece com 

orientações dos técnicos do Idaterra através da assistência técnica, que estamos 

começando a criar, pois os recursos estão chegando e precisamos dos técnicos para nos 

orientar.  A Arcoporã irá vender a produção do assentamento, isso só não aconteceu 

porque ainda não tivemos  produção. 

3) O nosso grupo  necessidade de: 

Mais financiamento para investimento, pois o recurso é bastante limitado e é 

necessário; ampliá-lo; 

É preciso que haja uma efetiva atuação da associação agregando valores ao 

assentamento; 

Faltam alguns pontos básicos para um melhor desenvolvimento como: 

Energia elétrica; 

Água encanada;  

Posto de saúde; e, principalmente, 

Melhorar as estradas com um acesso para Ponta Porã. 

 

c) Nelci Moa lote, 57 anos, 38 passou 5 anos acampado. É líder de uma 

comunidade que envolve um grupo de 20 famílias, este entrevistado faz um trabalho de 

interlocução entre as pessoas, tentando coordenar as ações dentro do grupo social que 

representa, formada por um grupo de pessoas oriundas de Sete Quedas. 

1) Para o grupo ainda esta no início dos trabalhos o recurso esta vindo 

direitinho, já retiraramos o dinheiro para o custeio agrícola, receberamos R$ 6.000,00 

para compra de gado, veio o  recurso para comprar napier (forrageira) e cana de açúcar 

para ajudar na manutenção do rebanho. A subsistência está acontecendo bem apertada,  o 

grupo tem que fazer tudo, pois no assentamento tudo é novo e por isso mesmo é preciso 
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preparar solo, pastagem, fazer galpão, enfim deixar o sítio em condições de estar 

produzindo, armazenando e poder estar promovendo a sua manutenção. 

2) A liberação de recursos ocorreu há pouco tempo, e por essa razão os 

técnicos ainda não vieram para dar orientação. O nosso grupo ouviu dizer que a 

comercialização da produção será realizada pela ARCOPORÃ.  Queremos  ver e saber 

como isto será feito. 

3) O grupo reivindica: 

Posto de saúde; 

Escola; 

 Uma associação que funcione; 

 Luz elétrica; 

 Água encanada; 

 Melhorar a nossa infra-estrutura; 

 Melhorar as estradas com um acesso para Ponta Porã. 

 

d).Elizeu Fontes Araújo, 43 anos, lote 87 passou 5 anos acampado. É líder 

dentro da sua comunidade que envolve um grupo de 19 famílias, fazendo um trabalho de 

interlocução entre elas e tentando coordenar as ações dentro do grupo social que representa. 

O grupo que ele representa é formado por um grupo de pessoas oriundas de Aral Moreira e 

Ponta Porã. 

1) O recurso, por enquanto, está saindo, para o nosso  grupo; veio o recurso 

para a compra de vaca leiteira, o estipulado no valor de R$ 600,00 (por cabeça) quando 

fomos comprar, o preço aumentou para R$ 750,00 gerando decepção no grupo. Além disso 

foram vendidas  bezerras em vez de vacas leiteiras, fizeram negociata; fomos  passados 

para trás, ludibriados. Venderam bezerra de segunda como se fosse de primeira e só para 

engabelar melhor misturaram umas poucas bezerras de primeira no meio das de segunda.  

O pior ainda não foi isso, como prejuízo maior não recebemos orientação técnica de como 

cuidar desses animais, eu mesmo comprei uma bezerra gorda de cocho (primeira) e não 

sabia como alimentár ela direito, ela não era pra ficar solta no pasto e sim fechada no 

cocho com ração e sal, resultado, está magrinha porque o pasto não é apropriado para 



 73

ela. Deste modo, devido aos contratempo o grupo sentiu na pele que é preciso melhorar a 

infra-estrutura para a criação de gado leiteiro.  

O dinheiro para o custeio agrícola estará saindo logo, pois alguns grupos já 

receberam, outros ainda não, todos esperam a visita do técnico para orientar a plantação, 

e devido a todos esses contratempos relatados a subsistência é bastante apertada.  

2) O grupo ainda não está produzindo, mas como o recurso começou a sair, 

esperamos que o técnico não apareça só depois de eles já terem plantado. Esperamos 

também, com a comercialização seja realizada pela ARCOPORÃ, se eles não resolverem 

fazer política com o produto dos assentados.  

3) O grupo deseja que se aumente o crédito agropecuário para compra de gado 

leiteiro; 

Assistência adequada do governo quanto às estradas, o grupo espera que se 

faça uma saída mais próxima de Ponta  Porã para não rodar 40 km; 

    Os assentados necessitam de: 

    Luz elétrica; 

    Posto de saúde com ambulância; 

    Água encanada; e, 

    Escola. 

 

 e) Isaac Couto da Silva, 44 anos, lote 92 passou 05 anos acampado. É líder 

dentro uma comunidade de 20 famílias. Ele faz o trabalho de interlocução entre estas 

famílias oriundas de Sete Quedas, tentando coordenar as ações dentro do grupo social que 

representa. 

1) Agora no começo, tudo está indo bem, mas o grupo precisa de orientação 

para fazer as coisas de forma certa, pra não levar prejuízo, por exemplo, com o gado por 

não saber ou não poder alimentar direito, uma vez que compramos gado de primeira 

misturado com gado de segunda e os animais melhores merecem uma atenção maior e nois 

não sabemos como alimentar este tipo de gado direito. A subsistência do grupo está bem 

apertada e diversos fatores concorrem para isso, como a falta de produção que ainda não 

começou. 
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2) Quanto à produtividade os recursos ainda estão saindo e este grupo ainda 

não recebeu nenhuma parcela. Acreditamos   que deveremos receber em breve e esperamos  

que o técnico venha junto para nos dar assistência adequada, a fim de que não perder a 

produção. Quem irá comercializar a produção dos assentamentos é a ARCOPORÃ. 

3) O grupo de Sete Quedas gostaria de: 

Posto de saúde; 

Cooperativa atuante; 

Energia elétrica; 

Água encanada; 

Escola; 

Telefone Público; desejando ainda que o acesso para Ponta Porã, seja 

melhorado. 

 

Respostas do questionário pelo pessoal técnico do IDATERRA de Ponta Porã: 

a) Ramona Georgina Teixeira de Araújo Gendro, Engenheira Agrônomo, chefe 

da ADR de Ponta Porã, não respondeu o questionário sob a alegação de muito trabalho. 

b) Osmar Lioji Tsurumaki 43 anos, Engenheiro Agrônomo. 

O entrevistado dá assistência técnica especializada a cinco assentamentos da 

região: no Itamarati para 1.350 famílias, no Dorcelina Folador a 270 famílias, no 

assentamento Santa Catarina (Aral Moreira) a 96 famílias, Nova Era a 97 famílias e Boa 

Vista a 70 famílias, perfazendo um total de 1883 famílias assistidas por ele, através do 

atendimento técnico especializado.  

1) Hoje assistimos a  702 das famílias assentadas. Por vezes  ocorrem falhas no 

“processo” de que poderiam ser evitadas ou minimizadas, se houvesse maior aporte de 

recursos para o apoio logístico aos assentamentos conseqüentemente otimizaria a 

eficiência deste modelo. 

2)Em relação à produção/produtividade orientadas conforme recomendações 

das tecnologias preconizadas por órgãos oficiais de pesquisa. A assistência é prestada por 

meio de elaboração de projetos técnicos e com pelo menos três visitas no decorrer do ciclo 

das culturas ou quando solicitada pelo produtor assentado. A comercialização, que ocorre 

é apenas do excedente.  
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Todas as propostas sejam da área de produção, infra-estrutura, saúde 

educação e até mesmo ambientais, são colhidas junto aos assentados (através da 

associação) para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável; como 

instrumento norteador de todas as ações do assentamento, sendo, também de vital 

importância o nível de organização entre os mesmos, para a consolidação do Projeto de 

Desenvolvimento do Assentamento. 

3)A continuidade de créditos subsidiados, é  uma forma de oferecer  garantia 

ao agente financeiro para a liberação deste crédito.  

O engenheiro agrônomo respondeu ainda a 2 outras perguntas que seguem: 

 Até que ponto, os assentados já construíram um conjunto de relações sociais 

entre si e qual a natureza das relações estabelecidas entre eles e o ambiente que possam 

explicar a forma de produção/produtividade dos assentamentos?  

Infelizmente estas relações se dão em nível mais político do que técnico. Nota-

se nitidamente que as associações estão com as suas ações voltadas para o campo político, 

quanto que o ideal seria se houvesse um equilíbrio nessas relações. 

Em que medida as dinâmicas sócio-ambientais garantem a subsistência das 

famílias assentadas e se transformam em forças de desenvolvimento? 

Na medida em que se imprimem critérios rígidos em todas as fases do 

processo, desde a seleção da família (com perfil adequado) até o gerenciamento da 

produção obtida. 

Se retirarmos o P.A. Itamarati, por estar ainda em fase inicial de estruturação 

de seus assentados e também por sua estrutura organizacional ser diferente dos demais, 

temos cinco projetos de assentamento totalizando 591 famílias assentadas (incluindo-se as 

58 do Corona), para este atendimento contamos com apenas 2 técnicos de nível superior e 

um técnico de nível médio o que nos remete a uma total incompatibilização de prestar um 

serviço de qualidade aos assentados e também dificulta a relação técnico família, no 

sentido de conhecer melhor o assentado e saber de seu desejo, e sua vontade e de sua 

capacidade para executar determinado trabalho. As distâncias são relativamente grandes 

entre o IDATERRA agência Ponta Porã e os assentamentos; há falta de recursos e também 

de veículos adequados para o trabalho, uma vez que aqueles existentes necessitam de 

manutenção constante devido às condições de tráfego das estradas não pavimentadas. 
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Havendo vontade política, contratando pessoal especializado, esta realidade poderia ser 

mudada. 

 

c) Agapito Boeira Junior (28 anos de idade), técnico de nível médio do IDATERRA. 

O entrevistado presta assistência técnica a cinco assentamentos da região: 

Itamarati 1.350 famílias, Dorcelina Folador 270 famílias, Santa Catarina (Aral Moreira) 96 

Famílias, Nova Era 97 famílias e Boa Vista 70 Famílias, perfazendo um total de 1883 

famílias. 

1)Garantem a subsistência,  desde que o parceleiro esteja disposto a produzir e 

seguir corretamente as orientações passadas pela  assistência técnica. 

1) A relação de produção/produtividade ocorre inicialmente através da 

elaboração do Projeto. Os assentados recebem um financiamento denominado PRONAF – 

C, que é o Projeto Nacional de apoio à Agricultura Familiar, que é encaminhado ao Banco 

do Brasil através de laudo técnico para avaliação e liberação do recurso, depois da 

liberação, a assistência tem que obedecer e trabalhar como está determinado no laudo, ou 

seja, o que o agricultor assumiu em termos de compromisso com o Banco deverá ser  

cumprido. Os juros são subsidiados a um custo de 5% ao ano, com 3 anos de carência e 8 

anos para pagar com rebate de 30% a cada parcela paga em dia. A produtividade média 

está começando a equilibrar, o solo agora está absorvendo o calcário e deve melhorar no 

futuro, a comercialização está a cargo da ARCOPORÃ. A subsistência está caminhando 

devagar, existe uma parcela de assentados que não tem jeito, ficam esperando, não 

produzem nada; outros que recebem um pequeno incentivo, seguem em frente e uma 

minoria que caminha sozinha com as próprias pernas sem depender de ninguém. 

2) É preciso fortalecer a associação até chegar à cooperativa; e também o 

reflorestamento de áreas permanentes e áreas de reserva legal. 
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7.2. Análise do diagnóstico dos assentamentos 

O questionário apresenta situações nítidas que permitem detectar algumas 

distorções entre a fala e a realidade dos assentados e o Plano de Desenvolvimento do 

Assentamento apresentado pelo IDATERRA. Percebe-se claramente a falta de preparo por 

parte do técnico do IDATERRA, que presta serviço de extensão rural no assentamento 

Corona. Por não ser um engenheiro agrônomo, não poderia estar prestando uma orientação  

técnica adequada  aos assentados quanto ao período certo de plantio, no direcionamento da 

compra de insumos agrícolas e de sementes as quais foram adquiridas a preços acima 

daqueles praticados pelo mercado e fora de época para a sua utilização, ocasionando assim 

a perda da primeira safra. Neste momento, o técnico, como negociador, deveria ter 

realizado uma pesquisa de mercado minuciosa e criteriosa, buscando menores preços e 

fornecedores idôneos. 

Na Tabela 12 apresentam-se dados referentes à estrutura de pessoal técnico, 

número de veículos e famílias assistidas pela Agência de Desenvolvimento Rural de Ponta 

Porã, MS incluindo-se o escritório local instalado no Assentamento Itamarati. 

Tabela 12. Estrutura da ADR-Ponta Porã, MS com seu quadro atual de pessoal técnico e 

famílias assistidas em Ponta Porã, MS em outubro de 2002. 

Organização Nº Técnicos 
agrônomos 

Técnico nível 
médio 

Veículos Técnicos 
veterinários 

Nº famílias 
assistidas 

Agência de 
Desenvolvim
ento Rural 

03 01 03 01   591 

Escritório 
Local 
Itamarati 

02 01 03 - 1.350 

Fonte: IDATERRA: Corona, Boa Vista e Nova Era  (2001). 

Ao analisarem-se os dados sobre a estrutura da ADR de Ponta Porã, percebe-se 

que o número de técnicos e veículos é insuficiente para cobrir a área e o número de 

famílias assentadas no município de Ponta Porã, MS. 

Há que se ressaltar neste contexto, a questão do “arrendamento da terra” pelas 

empresas que comercializam insumos e sementes, explorando os assentados que recebem 

as sementes para posterior pagamento com grande parte da safra e na hora da colheita tem 

sua dívida superestimada, ficando com uma parcela irrisória da produção. Como não 
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receberam outros financiamentos, ficaram a mercê desses empresários sentindo-se, 

explorados por eles. 

A questão da produção de leite também é um outro ponto que merece algumas 

considerações. Os assentados poderiam ter uma renda mais significativa, caso o preço 

estabelecido e praticado no assentamento fosse mais justo. Para que isso efetivamente 

venha a acontecer, é preciso formar boas pastagens, aumentando a disponibilidade de 

massa verde para o gado possibilitando uma maior produtividade. Isso acontecerá se 

houver maior investimento e mais técnicos para  assessorar os assentamentos.  

O assentamento Corona possui energia elétrica, água encanada, um resfriador 

de leite do laticínio de Dourados (Camby), um bom acesso a Ponta Porã e Dourados e, por 

isso conseguiu sua emancipação, que acontece quando o assentamento alcança alguns 

parâmetros de qualidade de vida estabelecidos pelo INCRA como: energia elétrica, água 

encanada e renda não apenas a financeira, mas aquela expressa em benefícios como uma 

alimentação melhor em função da criação de animais, produção de frutas e verduras que o 

assentado consiga dessa forma, melhorar a sua qualidade de vida, demonstrando com isto 

que são capazes de garantir a subsistência da família. Estes critérios mostram uma melhora 

na qualidade de vida da família, além de revelar que o grupo já está realmente estabelecido 

e teoricamente conseguiu atingir o nível desejável para ser classificado como agricultor 

familiar. 

Na Tabela 13 descrevem-se os assentamentos e o número de famílias 

emancipadas. 

Tabela 13. Demonstra os assentamentos e sua situação de emancipação e o número de 

                  famílias beneficiadas, no município de Ponta Porã, MS em outubro de 2002.  

Assentamento Criação Assentamento Emancipado Nº de Famílias 
Corona Janeiro de 1997 Sim, em março 2002 58 
Boa Vista Janeiro de 2000 Não 70 
Nova Era Março de 2000 Não 97 
Santa Catarina Não fornecido Não 78 
Fonte: IDATERRAS (2002). 

Nos assentamentos do município de Ponta Porã apenas o Corona foi 

emancipado no mês de março de 2002, os outros encontram-se em fase de instalação ou 

estão começando a produzir, através dos investimentos que receberam do PRONAF.   
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 Nesta circunstância, o assentamento Corona apresenta indicadores através da 

sua estrutura física e os benefícios conquistados para o assentamento descritos acima, de 

que poderão alcançar níveis ainda mais consistentes para obter da terra melhores 

resultados. Esta assertiva poderia ser ainda mais evidente se a comunidade estivesse 

plenamente integrada e participando de maneira efetiva das decisões tomadas em benefício 

do assentamento. A conseqüência natural da participação dos assentados produz o almejado 

desenvolvimento local, como um processo dinamizador da comunidade a fim de que a 

mesma reative a respectiva economia e todo o seu progresso de qualidade de vida sócio-

cultural e meio-ambiental (Ávila et al., 2000). 

A questão que deveria ter prioridade para o grupo é a terra, o sustento que se 

possa ter dela, o seu aproveitamento, como isto pode melhorar cada vez mais garantindo 

melhores perspectivas de produção/produtividade. Entretanto, tanto na fala dos assentados 

como na fala do engenheiro há grupos e grupos dentro do conjunto do assentamento. Os 

que querem crescer e já sabem como, os que não sabem e não têm condições de avançar 

sem apoio institucional, através de mais créditos por meio de novos financiamentos,  e um 

outro grupo que não está na terra pela terra em si, fazendo apenas um jogo político para 

aumentar o seu poder de barganha. Porém, há que se salientar, a presença marcante de 

trabalhadores rurais que estão encarando com seriedade a sua efetiva inserção no meio rural 

como pequenos produtores que retiram da terra o seu sustento e que almejam uma melhoria 

na qualidade de vida.  

Está bem evidente no assentamento que aqueles que estão conseguindo algum 

desenvolvimento são justamente os que têm recebido ajuda externa, ou seja, de seus 

familiares que estão investindo no assentado ou mesmo algum fazendeiro que empresta os 

seus maquinários aos empregados que são assentados. Os que conseguiram resultados 

positivos, não necessitam mais de recorrer aos bancos a juros de 4,5% ao ano. Para estes 

pequenos agricultores um juro a tal percentual é montante elevado e representa um alto 

risco, uma vez que já foram emancipados e não estão mais na categoria de assentados e 

sim, enquadrados como agricultores familiares. Os juros do banco, para eles, são mais altos 

que os praticados para os assentados ainda não emancipados, comprometendo, caso se 

recorra ao banco, a subsistência familiar. Sendo assim a questão da emancipação é séria e 

deveria ser repensada tendo em vista a argumentação do parágrafo anterior. Isto nos remete 
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a uma reflexão das decisões tomadas de fora para dentro da comunidade, que não é 

consultada e muito menos esclarecida sobre as conseqüências da referida emancipação. 

Este fato demonstra a importância da integração e participação da comunidade local no 

processo de tomada de decisões, o que estaria de conformidade com os princípios do 

desenvolvimento endógeno (Ávila, 2000), bem como das experiências relatadas por 

Chincón (1995), já explicitadas anteriormente. Confirma-se, portanto, a argumentação do 

referencial teórico do Desenvolvimento Local, que os atores não são mero expectadores do 

processo em curso e que o projeto só seguirá em frente se forem parceiros nas decisões e 

ações desenvolvidas para efetivá-las. 

A questão política também é outro ponto decisivo nas ações das associações, 

envolvendo, de maneira efetiva, os dirigentes locais. Estes deveriam estar buscando mais 

recursos para os assentados e não se transformarem em instrumento apenas político, 

gerando um grande descrédito dos assentados em relação a sua associação, sendo a 

principal conseqüência deste fato a desagregação dos seus membros como constatado no 

decorrer deste trabalho. 

Em relação à produção de leite nos assentamentos, é necessário que se melhore 

as pastagens em termos de massa verde, como condição essencial para aumento da 

produção leiteira e conseqüente aumento de renda para os assentados. Para que isso se 

efetive é necessário que ocorra novos investimentos nos assentamentos.  

O PRONAF (Programa Nacional de Incentivo a Agricultura Familiar) é um 

financiamento do Governo Federal que visa subsidiar ações que proporcionem ao assentado 

melhores condições de estabelecimento em seus respectivos lotes. É importante ressaltar 

que apenas as modalidades A, B e C contidas na Tabela 1 coadunam com o perfil das 

famílias assentadas.  

Ao se comparar os assentamentos Corona com o Nova Era e o Boa Vista 

percebe-se claramente algumas particularidades, por exemplo: no Corona como o número 

de assentados é pequeno e o grupo é formado por pessoas de uma mesma região, com 

maior identidade sócio-cultural, mais afinidade com a terra em função, muitas vezes de 

tradição proveniente da família que já exerciam atividade rural. Existe a facilidade de 

negociação entre os assentados, o que não implica que realmente isto aconteça, mas, 

teoricamente, há maior probabilidade de construírem juntos alternativas de 
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desenvolvimento, ou seja, de identidade com o lugar (Le Bourlegat, 2000). Tanto isso é 

verdade que, em pouco tempo, a comunidade conseguiu receber energia elétrica e água 

encanada em suas residências, além da emancipação do assentamento. Porém, por questões 

econômicas esse fato não foi um bom negócio para os assentados, porque os juros 

bancários passaram a ser os mesmos praticados para o agricultor familiar comum, ou seja, o 

grupo deixou de receber os subsídios do governo, para pequenos agricultores, que ainda 

não se estabeleceram plenamente, este fato pode levá-los à falência prematura, pela 

escassez de condições favoráveis à produção.  

O ponto nevrálgico dos três assentamentos para o governo e a sociedade tem a 

ver com a seguinte argumentação “a necessidade de reconceitualização do meio rural, em 

função de um conjunto de problemas e soluções que transcendem  às políticas agrícolas 

tradicionais. tanto para o governo como para a sociedade, o desafio passa a ser à busca de 

soluções para a melhoria das condições da agricultura, agora envolvendo garantia de 

emprego e renda para trabalhadores rurais” (Graziano, 1997). 

Outro aspecto importante para a sustentabilidade, tem a ver com a participação. 

É a ação conjunta da sociedade civil, com suas instituições, o poder público e os 

agricultores que produzirão as mudanças do  paradigma atual de desenvolvimento agrícola. 

 

7.3. As Perspectivas dos assentados em relação aos assentamentos. 

Há a necessidade de se estabelecer metas traçadas pelos assentados, através de 

estratégias de médio e longo prazo, bem definidas e estudadas em “conjunto” com a 

associação e os técnicos do IDATERRA, INCRA, Prefeitura Municipal e Governo 

Estadual. Definindo primeiro o que fazer, onde e como executar. Seria necessário capacitar 

os assentados profissionalmente para esta futura atividade. Após a qualificação torna-se 

necessário disponibilizar materiais e equipamentos, tornando possível levar a bom termo 

todas as atividades que propiciarão maior rentabilidade para a comunidade. 

Adicionalmente, é preciso criar novas linhas de financiamento específicas para 

investimentos agropecuários ou agroindustriais, dependendo da atividade escolhida. 

Quando se refere à capacitação é necessário que se considere as propostas que emergem da 

comunidade. Sejam elas: produção de leite e seus derivados, empacotar e distribuir seus 
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produtos, plantar colher e revendê-los, negociar e organizar-se melhor as técnicas de 

administração rural. 

 Dentro deste contexto, prioritariamente é necessário definir qual a “vocação” 

de cada família e, a partir daí organizá-las em grupos com o mesmo interesse e treiná-los 

para que sejam capazes de articular equipes de trabalho visando encontrar os caminhos para 

o desenvolvimento local sustentável do assentamento.  

 A melhor qualificação dos assentados os levará a uma sensível melhora da 

auto-estima, sentir-se-ão mais confiantes e mais preparados para enfrentar as dificuldades 

que a atividade rural impõe. Estarão mais seguros na hora de tomar decisões e terão maior 

probabilidade de realizar os desejos e sonhos, pois para a maioria será a oportunidade que 

esperam a muito tempo, de se autoafirmar em suas atividades, passando a ser reconhecidos 

como cidadãos identificados com o seu papel social definido na localidade em que residem, 

isso vai ao encontro às premissas apresentadas por Maslow (Montana & Charnov, 1998),  

de que o indivíduo precisa satisfazer suas necessidades básicas, conquistar segurança,  

pertencer a um grupo social, ser estimado e alcançar a sua satisfação e conquista pessoal em 

relação ao que realizou em sua vida.  

O conhecimento traz consigo o aperfeiçoamento e novas estratégias de mercado 

possibilitam  uma negociação responsável e mais favorável. Certamente, terão mais poder 

de barganha, principalmente na hora de negociar com as empresas que comercializam 

sementes, estabelecendo outras prioridades, e com isso novos investimentos surgirão 

beneficiando os dois lados da cadeia produtiva. 

 A importância da preservação do meio ambiente deve ser uma constante, 

pois é dele que se retira o sustento.  Por ser uma região de suma importância para a 

sobrevivência e manutenção dos assentados, a área de preservação permanente e reserva 

legal devem ser respeitadas.  

 O assentamento deve ter sua infra-estrutura melhorada para atender às 

necessidades das famílias assentadas como: escola no local para que as crianças não tenham 

de sair do assentamento para estudar, posto de saúde munido de ambulância, luz elétrica 

para que os assentados. Além de proporcionar maior conforto, poderão adquirir 

maquinários elétricos para ajudar na manutenção das suas propriedades. Água encanada 

que facilitará a lida diária dos assentados, bem como permitirá o resfriamento do leite para 
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a comercialização. A instalação de posto telefônico público para manter contatos externos 

com familiares e o próprio comércio.  

Estruturação dos órgãos dos órgãos de apoio em especial o IDATERRA, que 

presta assistência técnica e extensão rural no sentido de aumentar a capacitação dos 

produtores. com aumento do quando de técnicos, veículos e demais equipamentos. 
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8. A Realidade Sócio-econômica dos Assentamentos e o Desenvolvimento Local. 

 Os assentamentos estudados apresentam características bem peculiares em 

seus  locais. A rede de eletricidade passa próximo ao assentamento Corona, o que facilitou 

a sua eletrificação, diferentemente dos dois outros assentamentos onde a rede elétrica 

encontra-se distante.  

Os assentamentos Boa Vista e Novo Era estão muito próximos aos distritos de 

Itaum e Cabeceira do Apa, além do município de Antônio João, que é uma cidade com um 

número reduzido de habitantes (em torno de 5.000), sem expressão no contexto estadual e 

um comércio com pouca expressividade, além de não possuírem condições adequadas de 

infra-estrutura. Estes fatores vêm de encontro a afirmação de Altiere (2000) que pondera 

que os novos agrossistemas sustentáveis não podem ser implementados sem uma mudança 

nos determinantes socioeconômicos que governam o que é produzido e para quem é 

produzido, outras questões como estratégias para o desenvolvimento, dimensões 

tecnológicas, sociais e econômicas, também devem ser revistas. 

Quando se observa por outro prisma a situação dos três assentamentos 

estudados, pode-se perceber muito forte a implicação da análise de Rivero-Iwasita (2001) 

através de um novo paradigma econômico para assentamentos humanos “de se 

potencializar as condições de um território a partir dos recursos de que ele dispõe, para a 

melhoria do nível de qualidade de vida dessas pessoas”. Nota-se que as condições 

referentes à localização e ao acesso aos dois maiores centros comerciais (Ponta Porã e 

Dourados), à melhor condição econômica, a terras férteis, à facilidade de financiamento e à 

orientação adequada são fatores que influenciam diretamente na subsistência dos 

assentamentos. 

O que acontece nos assentamentos do município de Ponta Porã é a participação 

dos assentados nas fases iniciais do processo, como na escolha do local para acampar 

através da indicação dos grupos sociais a que estão ligados, a demarcação da terra já 

desapropriada, a instalação e a construção das casas. Neste particular, percebe-se a 

solidariedade e realização de tarefas comuns (Le Bourlegat, 2000), mas ao elaborar-se o 

Projeto de Desenvolvimento para o Assentamento começa o distanciamento dos assentados, 



 85

pois a associação, deveria estar elaborando este projeto de acordo com os agentes locais e 

verificando suas potencialidades e desejos, entretanto, desviando-se deste projeto ela 

envolve-se politicamente, deixando de lado os interesses dos seus associados e começa a 

fazer o jogo político, visando apenas ao interesse pessoal de seu dirigente. Nota-se que o 

Projeto de Desenvolvimento para o Assentamento não é realizado como deveria e onde 

poderia haver o envolvimento e integração dos associados, acontece o distanciamento e a 

desagregação promovidos pela própria associação.  

Por esse motivo, e pela falta de vontade da associação em oportunizar o 

desenvolvimento do assentamento, é que a grande maioria dos assentados presta serviços 

nas fazendas vizinhas aos assentamentos para a subsistência das famílias. Além disso, é 

clara a falta de vontade dos órgãos oficiais, em realmente estar oferecendo uma assistência 

adequada, evidenciado na liberação dos recursos  na época adequada para o plantio, criando 

verdadeiras condições para o real desenvolvimento dos assentamentos.  

A vontade política advém do grau de relação dos membros da comunidade.  Se 

o conjunto dessa comunidade conseguir articular estratégias de mudanças de rumo das 

ações desenvolvidas, novos caminhos poderão ser traçados, visando: o desenvolvimento 

local. 

Um fator complicador nessa articulação dos assentados refere-se às diferentes 

origens dos atores, como foi demonstrado anteriormente. Os costumes e as tradições irão 

influenciar na busca de uma alternativa que envolva toda a comunidade. Neste particular o 

papel das lideranças da comunidade é de suma importância no trabalho de aparar as arestas, 

como articulador do processo de desenvolvimento dos assentamentos e como ator 

coadjuvante. No ministério do fazer para crescer é importante que o líder saiba convencer 

os órgãos políticos das instâncias municipal, estadual e federal sobre a importância desta 

forma de assentamentos humanos como base para a produção nacional e que tenha uma 

visão econômica das frentes de trabalho compostas por pequenos agricultores rurais. Estas 

argumentações podem construir a chamada rede de cooperação, aproveitando o potencial 

das famílias (Rochefort, 2000). Neste particular, pode-se observar o contraste dentro de um 

mesmo assentamento, em função de decisões tomadas, principalmente quanto à forma de 

produção animal e vegetal.  
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O contraste observado entre os assentamentos, evidencia de um lado, a 

percepção de alguns assentados, em função de experiências vividas, portanto com um perfil 

mais identificado com a atividade agrícola (fotos 1 e 2 em anexo) e, por outro lado, a falta 

de experiência com a atividade resultando em perda da safra agrícola. Esta situação se 

repete com os outros assentados que não possuem tradição agrícola. Neste contexto Altiere 

(2000) ressalta que as estratégias de desenvolvimento para serem eficazes devem 

incorporar não somente dimensões tecnológicas, mas também questões sociais e 

econômicas e neste âmbito também devem ser consideradas a origem e a vivência do 

produtor em criar agrossistemas sustentáveis. 

A solução desses problemas sociais pode estar na capacidade de estimular a 

confiança, melhorar a organização familiar e comunitária, a auto-estima a quem tem poder 

de menos. No contexto do Estado, com estas ações, o programa de fortalecimento da 

agricultura familiar poderia não existir, se o Estado não enfrentasse as chamadas 

organizações tradicionais estabelecidas, que na maioria das vezes são apropriadas por 

forças dominantes. Esta situação mostra que é imprescindível a transferência do poder para 

forças comunitárias locais. Assim, a sociedade deve criar mecanismos de controle e decisão 

que induzam à continuidade das políticas implementadas, deixando as comunidades menos 

dependentes da boa vontade dos governantes (Costa, et al., 2002). 
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9. Conclusões 

Os assentamentos, da maneira como estão organizados emancipados e não 

emancipados, encontram-se dependentes das estruturas estatais, tornando-se muito difícil 

estabelecer as redes de relacionamento necessárias ao escoamento de produção, à melhoria 

do nível de qualidade de vida e ao desenvolvimento das reais potencialidades dos lugares, 

impedindo ações endógenas dos agentes locais e impossibilitando a promoção do 

verdadeiro desenvolvimento local sustentável. É mister que se criem mecanismos capazes 

de efetivar o processo de desenvolvimento local, deixando os assentados encontrarem seus 

caminhos de forma participativa e efetiva nas decisões e ações a serem implementadas. 

A participação da mulher é imprescindível na atividade produtiva uma vez que 

a atividade não é prioridade apenas dos homens dos assentamentos. As mulheres 

constituem força de trabalho cotidiano visando à exploração da terra através do seu 

trabalho ativo na lida cotidiana.  

Um fator complicador nas articulações dos assentados são as diferentes origens 

dos atores, com os seus costumes e tradições diferenciados, com perfil não compatível para 

seleção dos assentados, o que acaba trazendo dificuldades de articulação visando a 

produção das famílias e da comunidade. 

O assentamento Corona apresenta sólidos indicadores como: luz elétrica, água 

encanada, casa de alvenaria. Isto sugere que esta localidade poderá alcançar níveis mais 

consistentes de renda. Isto tornará evidente se a comunidade estiver plenamente integrada e 

participando de maneira efetiva das decisões tomadas no assentamento. 

O estabelecimento de critérios para formação do perfil do assentado torna-se 

importante, tendo em vista oferecer terra para quem se identifica com ela e sua atividade 

produtiva. 

Os agentes promotores do desenvolviemtno local devem integrar-se para 

realmente elaborar um projeto que atenda às necessidades, aos anseios, aos desejos e ao 

mesmo tempo, incremente ações através das reais potencialidades peculiares de cada 

assentamento.  
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A capacitação dos assentados através de treinamentos específicos propiciará 

condições adequadas para o desenvolvimento das atividades rurais e conseqüentemente da 

produção. 

A identidade dos assentados com a equipe técnica de assistência rural criará 

condições para o estabelecimento de redes de cooperação e de ações que conduzirão à 

melhoria da auto-estima e da qualidade de vida influenciando na capacidade de 

crescimento e produtividade dos assentamentos. 

As ações do governo não são suficientes para criar condições reais de melhoria 

da produtividade e Desenvolvimento Local Sustentável. A extensão rural é deficitária 

devido ao reduzido número de técnicos para cobrir uma área muito extensa, os parcos 

recursos físicos e logísticos necessários para a realização de um trabalho de melhor 

qualidade impossibilitam que as atividades de extensão rural alcancem melhores resultados 

em face dos nos esforços dispêndidos. 

A demarcação física da área de exploração dos assentados e alguma assistência 

exógena esporádica, não garantem crescimento e qualidade de vida aos atores do processo. 

A direção das associações em atividade nos assentamentos, de maneira geral, 

age utilizando-a como instrumento político visando obter benefícios pessoais esquecendo-

se de seu propósito inicial, trabalhar em prol da comunidade local.  

Com exceção do Assentamento Corona, nos demais não aconteceu o processo 

dinamizador de comunidade local e a ativação da economia e muito menos a interação da 

comunidade para produzir a identidade local. 

A dificuldade dos assentamentos em se tornarem produtivos e autônomos 

decorre da falta de interesse político em estabelecer condições ideais ao desenvolvimento 

sustentável dessas comunidades.  

A extinção  da EMPAER/MS, causou prejuízos evidentes para o Estado, que 

perdeu pessoal qualificado e experiência acumulada e realizavam além da extensão rural 

assistência Técnica e pesquisa na área agrícola, o quadro de profissionais atual é pequeno 

para o volume de trabalho existente, não tem as  mesmas condições necessárias para 

desenvolver trabalhos de assistência rural. 
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   Figura1: Plantio de mandioca no assentamento Boa Vista município de Ponta Porã. 
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    Figura 2: Plantio de feijão no assentamento Boa Vista município de Ponta Porã.  
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Figura 2.  Preparação dos lotes para ocupação dos assentados do assentamento Corona, MS em abril de 1997. 
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Figura 3. Abertura das estradas internas do assentamento Corona no  município de Ponta Porã, MS abril de 

1997. 
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Figura 4. Instalações residenciais do assentamento Corona município de Ponta Porã, MS em março de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Preparo da terra para o plantio no assentamento Boa Vista município de Ponta Porã, MS em março 

de 2002. 
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Figura 6.  Instalações residenciais do assentamento Nova Era município de Ponta Porã, MS em junho de 

2002. 
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Figura 7. O gado solto no pasto do assentamento Nova Era, município de Ponta Porã em junho de 2002. 

 

 

 

 


