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RESUMO 

 
Os conflitos de terra no Brasil  têm seu eixo embrionário a partir da chegada  dos 
portugueses. Em 1534, o território Brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias e 
posteriormente o modelo econômico da produção  pautada na monocultura da cana-de-
açúcar  voltada para exportação e a aprovação da Lei de Terras em 1850   acentuou ainda 
mais a concentração de terras nas mãos de poucos, formando assim a os grandes 
latifúndios. Na estrutura fundiária de Sidrolândia sempre predominaram as grandes 
propriedades, dentre elas a fazenda Capão Bonito. Visando a possibilidade de criação de 
um  assentamento nessa área, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Sidrolândia visitou a 
Superintendência Regional do INCRA para viabilizar a implantação de um  assentamento. 
Em 14 de dezembro de 1988, o Instituto Nacional de Reforma Agrária apresentou a 
proposta de criação do assentamento e o mesmo foi implantado em uma área de 2.705,00 
ha e beneficiou 133 famílias oriundas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Após 
doze anos de implantação é possível fazer uma análise das conquistas e dos avanços 
alcançados. Em 1990 verificou-se que 85% da área do assentamento apresentava baixa 
fertilidade do solo, inviabilizando assim a produção agrícola. Na busca de soluções para 
este problema a Empaer orienta os parceleiros a buscarem na produção do leite e na 
avicultura  uma alternativa econômica para se manterem na terra. O assentamento foi 
beneficiado também com uma escola com  as três etapas da Educação Básica um posto de 
saúde onde funciona  o Programa de Saúde da Família, um orelhão e uma linha de 
transporte diária. No dizer dos assentados agora sim está se efetivando a verdadeira 
reforma agrária. 
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ABSTRACT 

 

 
The conflicts of land in Brazil have your shaft embryonary since of Portuguese. In 1534, 
Brazil’s territory was divided in hereditarian’s captainship and latterly the economical 
model of the production listed in the monoculture of sugar cane for exportation and the 
approbation of land’s law in 1850 accentuated still more the concentration of land in the 
hands of few, forming the greats large estate. In Sidrolandia this structure always 
predominated the greats properties, as the Capão Bonito farm. Signing the possibility of 
creation of a laying in this area, Sidrolandia’s Syndicate of Rural Workers visited the 
INCRA’s Regional superintendence for viable the implantation of a laying. On 14th, 
December 1998, the Reform Agrarian’s National Institute presently the creation’s proposal 
of laying, the same was implanted in an area of 2705,00 ha and benefited 1333 families 
coming from different cities of Mato Grosso do Sul. After twelve years of it has been 
possible its make implantation it has been to an analysis of conquest and advances 
obtained. In 1990 was verified that 85% of the laying area presented decrease fertility of 
the soil, inevitability the agricultural production. Searching for solutions Empaer has 
directly the parceleiros search in the milk and poultry farmer’s production an economical 
alternative for maintains in the land. The laying was also benefited with a school with the 
three stages of the basic education a health’s post where function the families health 
program, a public phone and a daily transport line. The laying said that now is happening 
the true agrarian reform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Agrarian reform - Rural laying – Advances - Conquests 
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INTRODUÇÃO 

 
O caminhar da humanidade sempre esteve pautado no aprimoramento de seu 

desenvolvimento, no sentido de atender às necessidades básicas humanas,  trazendo-lhe 

assim, bem-estar e qualidade de vida, visto que os problemas que iam se pondo careciam 

do empreendimento de sua criatividade para solucioná-los. Isto é possível observar desde a 

remota pré-história até o despontar do século XXI, onde se encontra,  por exemplo, as 

revoluções do fogo, da pedra, do metal, da produção de alimentos, da indústria, do espaço, 

da tecnologia e outras. 

Em todo esse tempo a terra foi um bem que nunca perdeu  valor, os conflitos 

de terra no   Brasil por exemplo datam desde a chegada dos portugueses. Pela formação 

histórica da conquista européia do Brasil, este recurso foi mal conquistado e mal 

distribuído para satisfazer as exigências do desenvolvimento sustentável de hoje e do 

futuro. Basta olhar os dados pois o Brasil apesar de sua enorme extensão (8,5 milhões de 

km²), apenas 30% do território nacional é ocupado por cidades ou atividades agropecuárias 

(plantações e criações), sendo que os restantes 70%, aproximadamente, são constituídos 

por terras em geral não aproveitadas economicamente (com exceção das poucas áreas 

florestais onde pratica-se o extrativismo vegetal). De lá para cá a luta pela terra é uma 

questão constante na vida daqueles que sempre foram  menos favorecido. 

Com o passar do tempo a luta pela terra se transforma em luta por reforma 

agrária. A questão social acaba sendo envolvida nessa luta e  ela torna-se maior, a partir da 

década de 70.  

A distribuição e redistribuição de terras, em forma de assentamento foi  uma 

política adotada pelos governos nos últimos anos. Por outro lado, além da distribuição de 

terras, o governo através de seu órgão INCRA, ou de programas como PONAC, 

PROCERA precisa dispor e incrementar as políticas públicas de atendimento para que os 

parceiros possam produzir em seus lotes na condição de agricultores familiares, devendo-

lhes também, viabilizar serviços e infra-estrutura básicas. 
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Por outro lado, nessa luta encontra-se também o MST (Movimento do 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), cuja atuação abrange 23 estados da federação, 

organizando 1,5 milhão de pessoas nas mais diversas formas (ocupações, marchas) de luta, 

com 350 mil famílias assentadas e 100 mil vivendo em acampamentos. 

Nessa luta, o MST, tem a proposta da Reforma Agrária necessária e expressa 

em cada ação, cada atividade e que contém a perspectiva da superação, contém o desafio, 

porque os trabalhadores rurais: 

Querem mais que reforma agrária  encabrestada pelos agentes de 
medição. Querem uma reforma social para as novas gerações, uma 
reforma que reconheça a ampliação histórica de suas necessidades 
sociais, que os reconheça não apenas como trabalhadores, mas como 
pessoas com direitos à contrapartida de seu trabalho, aos frutos do 
trabalho. Querem portanto mudanças sociais que os reconheçam como 
membros integrantes da sociedade.( MARTINS, 1994, 156)  

O embasamento teórico de autores  como Martin (2001), Leite (2000), Souza 

(1999), Santos (1999), Ferreira (1993), Fernandes (2000), Rodrigues (1999) e outros, são 

de  suma importância  para concretização da práxis do desenvolvimento sustentável de 

territorialidades locais pautado na organização e no estabelecimento de parcerias para 

analisar as conquistas e  avanços do assentamento em estudo. 

Assim, primeiramente se fez uma análise geral da luta pela terra em interação 

com a luta pela reforma agrária, no Brasil e no Mato Grosso do Sul,  enquanto conquista da 

qualidade de vida aos seus empreendedores. 

Em seqüência, no segundo capítulo realizou-se um levantamento do processo 

histórico da ocupação da área um pouco depois da Guerra com o Paraguai, área essa 

denominada Campos da Vacaria, inicialmente predominava nessas terras as grandes 

fazendas de criação de gado fundada pelos Barbosa.  E posteriormente essas terras foram 

sendo vendidas,  até que na década de 80  foram desapropriadas para fins de reforma 

agrária.  Abordou-se também,   a história do assentamento desde a formação de Sidrolândia 

até a ocupação da fazenda, a qual foi uma das iniciativas pioneiras na questão da 

concretude da reforma agrária em Mato Grosso do Sul, levantando ainda dados da sua 

estrutura fundiária, das suas características geomorfológicas, da implantação do Projeto de 

Assentamento Capão Bonito, sendo realizado o levantamento dos trabalhadores rurais para 

traçar o perfil dos mesmos e suas problemáticas. 

O último capítulo sinalizou os avanços e conquistas no desenvolvimento sócio-

econômico ocorrido no assentamento a partir da organização, das parcerias e do trabalho 

de sua gente, conforme os dados analisados via tabelas, relatórios, entrevistas, informativos 
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e outros documentos. 

Por possuir doze anos de existência na visão dos assentados, agora começa a 

verdadeira reforma agrária, é nesse momento que a comunidade local se organiza e vai em 

busca de soluções para seus problemas. 
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CAPÍTULO 1  
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS DE CONFLITOS DE                           
TERRA NO BRASIL 

 

1. CONFLITOS DE TERRAS NO BRASIL 

 

A historiografia brasileira é profundamente marcada pela questão fundiária da 

terra. Desde que os portugueses aqui chegaram, teve início, a ferro e fogo, a luta pela posse 

da terra. No início as principais vítimas foram as nações indígenas, para  quem a  terra é 

sagrada e parte integrante de sua história. Posteriormente, os conflitos quilombolas dos 

negros.  

MORISSAWA (2001:56),  reforça que: 

A luta pela Terra no Brasil nasceu naquele mesmo instante em que os 
portugueses perceberam que estavam em uma terra sem cercas, onde 
encontravam tudo muito disponível. Os habitantes do local, então, diante 
de armas e intenções nunca imaginadas, teriam muito que lutar contra 
esse verdadeiro caso de invasão. 

Já nas primeiras décadas do século XVI, fase da exploração das viabilidades  

econômicas da terra (colônia portuguesa), entenda-se exploração do pau-brasil, os 

colonizadores já procuravam subjugar os nativos numa prática de trabalho conhecida por 

escambo e que consistia no pagamento com quinquilharias o trabalho indígena (derrubada 

do pau-brasil, transporte até as embarcações). 

Em 1534, o território brasileiro foi dividido pela Coroa portuguesa  em quinze 

faixas de terra com largura de 200 e 650 quilômetros, indo do litoral à linha do Tratado de 

Tordesilhas e foram entregues a doze nobres portugueses, que passaram a ser reis em suas 

terras. As capitanias hereditárias, que inseriram o Brasil no sistema colonial mercantilista, 

foram os primeiros latifúndios brasileiros.  

No aporte de Frei Beto (1992:65): “a primeira e única reforma agrária da 

história do Brasil”. Pois os  donatários teriam  direitos de explorá-las em nome da Coroa,    
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aprisionar  índios, vender pau-brasil e escravos sem pagamentos de tributos.  

Há que se enfatizar  que o modelo econômico de trezentos e tantos anos de 

colonização portuguesa no Brasil esteve fundamentado em três vertentes: da produção 

pautada na  monocultora, no latifúndio  concentrado nas mãos de poucos e na utilização da 

mão-de-obra escrava em larga escala. Como em quase todas as colônias européias 

espalhadas pelo mundo, predominou no Brasil, até quase o final do século XIX, um 

sistema agrícola chamado plantation, uma combinação de latifúndio e monocultura voltada 

a atender ao mercado externo. Morissawa (2001:61). 

A luz do Império, por volta de 1825, início da imigração européia (alemães, 

italianos, suíços e outros)  organizou-se um novo programa de colonização que não 

garantia acesso às terras a todos, mas pelo contrário expulsaria-os. 

Temerosa, diante da possibilidade dos ex-escravos virem a se tornar pequenos 

proprietários, a elite brasileira criou em 1850, a Lei de Terras. Assim o acesso à terra só se 

tornou possível pela compra e venda. Quando os escravos foram libertados, a terra já 

estava aprisionada – cercada – apropriada em sua maioria pelos latifundiários e portanto, 

não permitiram o acesso à terra aos menos favorecidos (os escravos e imigrantes 

destituídos de poder aquisitivo) cujo reflexo  influencia a estrutura agrária brasileira até 

hoje. As terras que não foram cercadas, deveriam ser devolvidas ao governo, daí a origem 

do termo “terras devolutas”. 

Nos últimos anos de escravidão, expressando importante opinião do 

movimento abolicionista, André Rebouças citado por Maestri1  (2001) propunha ser: “a 

abolição do latifúndio  complemento inseparável da abolição do escravo” e defendia que a 

“elevação do negro pela propriedade territorial” seria o “único meio de impedir a sua 

reescravização”. 

Pode-se afirmar que os quilombos, embora frágeis, frente à estrutura 

oligárquica republicana, foram espaços de resistência contra o insustentável sistema 

escravocrata, onde para se defender  também atacavam engenhos e fazendas da região. 

As lutas de resistência do campesinato negro efetivavam em todo o território 

brasileiro e muitos foram os quilombos criados desde o Pará até o Rio Grande do Sul. 

Palmares foi o maior quilombo. Resistiu, quando o  exército de Domingos 

Jorge Velho, “Jagunço histórico” no enfoque de Fernandes (2000:26-Internet), enfrentou e 

destruiu o exército de Zumbi. Palmares precisava ser destruído. A sua vitória representaria 

                                                 
1 - Conferência ministrada no II Colóquio Marx-Engels de Estudos Marxixtas do IEH da UNICANP. 
Campinas-SP. 21/11/20010. 
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novos territórios livres o que aos senhores latifundiários e escravocratas não interessava. 

Enfim, Palmares exemplifica,  na história do Brasil, uma das grandes lutas de resistência 

contra uma das mais cruéis formas de exploração: o cativeiro. 

No  final   do   século  XIX, o   Brasil  já  estava   inserido  nas  estruturas   do 

desenvolvimento  capitalista,  via exploração,  dominação  e  na não sustentabilidade da 

escravidão negra. Eram  novos tempos de trabalho. Vale salientar que esta modalidade de 

trabalho na forma livre perpassou por toda a sociedade escravista. Dentre esses 

trabalhadores destacam-se os sitiantes (pequenos proprietários), os agregados (viviam e 

trabalhavam nas terras alheias) e os negros (ex-escravos alforriados por diversos meios). 

Ao findar a escravidão, a geração do trabalho livre inseria uma outra força de 

trabalho: a sua venda  em troca de salários, diferentemente do escravo que não vendia sua 

força de trabalho, mas era vendido como mercadoria e como produtor de mercadoria. 

Com a instituição do trabalho livre, que se proliferou com a chegada do 

imigrante europeu, o antigo escravo conseguiu ser senhor de sua força de trabalho. Já o 

imigrante expulso de sua terra era livre por só possuir a sua força de trabalho. 

Desse modo Martins (1986:16-7) apud Fernandes (2000:27-Internet) lembra 

que: ”se para o escravo a força de trabalho era o que conseguira, para o imigrante era o que 

restara”. Portanto, agora, a luta pela liberdade se desdobrara, igualmente, na luta pela terra. 

Na mesma medida em que os trabalhadores fizeram a luta pela terra, os ex-

senhores de escravos e fazendeiros grilavam a terra. E para atingirem os seus objetivos, os 

domínios da terra exploravam os camponeses. 

Dessa forma, a terra continua sendo entendida como forma de status e poder de 

poucos, os fazendeiros. Nas fazendas, os imigrantes plantavam e tinham que dividir a 

produção com o proprietário. 

No chamado sistema de parceria, agricultores imigrantes do sudeste e sulistas, 

receberam terras e se organizavam em núcleos de pequenos proprietários. Dentre  os 

inúmeros problemas encontrados, destacam-se as dificuldades da comercialização de seus 

produtos. 

Agricultores que ocupavam pedaços de terras, em grandes fazendas, eram 

obrigados a entregar ao fazendeiro significativa parte da sua produção, seus serviços, sua 

lealdade, o compadrio, o voto (de cabresto) e mantinham relações de dependência total de 

sobrevivência e de subsistência. 

Tal sistema foi denominado por Fernandes (2000:27-Internet)  de : “Processo 

de territorialização da propriedade capitalista no Brasil.” 



 20

Segundo Monteiro, (1998:9-Internet): “O número de imigrantes que entraram 

no Brasil no final do século XIX  foi de 800 mil”. São Paulo é uma referência importante 

para dar a compreensão desse processo, especialmente no caso da formação de fazendas 

cafeeiras. 

Para a abertura de novas fazendas, os coronéis criaram a indústria da grilagem 

de terras, compreendida pela falsificação de documentos e outras atividades ilícitas, como 

subornos de funcionários públicos, além de crimes cometidos contra os camponeses 

posseiros (FERNANDES, 2000:278-Internet). Era essa justificativa que determinava o 

preço das terras, antes devolutas, passando dessa forma a ser propriedade particular. 

 Fernandes (2000:28-Internet) denomina que:  

O cativeiro do homem chegara ao fim quarenta anos depois de ter 
começado o cerco à terra. A terra no Brasil começava a ser cercada 
pelos emergentes coronéis, latifundiários e grileiros. De modo que os 
escravos que abandonavam as fazendas vagavam pelas estradas e 
acampavam. Porém fora das cercas. 

Também a imensa maioria do campesinato de  imigrantes continuou persistente 

na caminhada em direção à terra. 

Ainda  de acordo com Fernandes (op. cit:28),  estes: 

Trazidos da Europa para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e 
São Paulo, seus filhos e bisnetos continuaram migrando para outras 
regiões, rompendo as cercas do latifúndio. 

É o  início da caminhada daqueles que na segunda metade do século XX seriam 

denominados de sem-terra. Lutaram pela terra e lutam até hoje. De norte a sul numa 

história de perambulação e de resistências. 

Ocupar para ter acesso à terra, eis o objetivo que move a luta histórica da 

resistência campesina no Brasil. 

Lutas e guerras registradas no final do século XIX e por todo o século XX. Em 

1893, teve início a primeira experiência de cidade comunitária no Brasil – Canudos. Seus 

habitantes eram ex-escravos – camponeses, seguidores de ANTÔNIO CONSELHEIRO: 

[..]. em 1896-1897, a Guerra de Canudos, nos sertões da Bahia, que 
durou cerca de um ano, também envolvera metade do Exército e 
milhares de camponeses e tivera uns cinco mil mortos entre estes, 
impondo severas derrotas ás forças militares. (MARTINS, 1981) 

Outras formas de resistência  foram às ações rebeldes da organização 

camponesa do cangaço. “Tornar-se cangaceiro era decorrência da ação em defesa da 

própria dignidade e da vida de sua família” .(FERNANDES, 2000:32).  Nessa 

organização, os rebeldes atacavam fazendas e vilas. Suas ações se efetivavam em vingança 
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contra o coronel e seus familiares e saques em fazendas e estabelecimentos comerciais. 

Fernandes (2000:32-Internet) observa que: 

A forma de organização desde os movimentos messiânicos até os grupos 
de cangaceiros demarcavam os espaços políticos da revolta camponesa. 
Eram conseqüência do cerco à terra e à vida. (...) são partes da marcha 
camponesa que percorre o espaço da história do Brasil. 

Na segunda metade do século XX, a construção desse caminhar da massa 

campesina na luta pela terra no tempo e no espaço, traz no seu bojo a contribuição do 

processo de transformação da sociedade. Novas feições e novas formas de organização 

foram criadas na luta pela reforma agrária: as ligas camponesas, as diferentes  formas de 

associações e os sindicatos dos trabalhadores rurais. 

De norte a sul do país, a existência de conflitos e eventos, foram testemunhos 

da formação camponesa. As lutas dos posseiros e dos pequenos  proprietários para 

resistirem na terra, as lutas dos arrendatários, dos colonos somadas às lutas das classes 

trabalhadoras assalariadas, os encontros e os congressos camponeses sinalizavam o 

desenvolvimento do  processo de organização política. Duas instituições, entre outras, 

destacam-se nesse cenário, interessadas nesse processo de formação – a Igreja Católica e o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB). A exemplo disto, tem-se a formação das Ligas 

Camponesas (apoiadas pelo PCB), ocorridas no final do primeiro governo Vargas, 

consistindo numa organização política de camponeses proprietários, parceiros, posseiros e  

meeiros que resistiram à  expropriação, à expulsão da terra e ao assalariamento. Entretanto, 

em 1947, a ditadura do governo Dutra, colocou na ilegalidade o PCB e a repressão 

generalizada atingiu de forma violenta as Ligas, repressão praticada muitas vezes pelos 

próprios fazendeiros e seus jagunços. 

Um exemplo dessa situação  ocorreu em 1954 em Pernambuco, onde  os 

associados da Liga Camponesa Galiléia, foreiros que pagavam ao fazendeiro renda da terra 

em forma de aluguel anual (foro), reagiam ao aumento da exploração e tentativa de 

expropriação pelo dono do engenho e buscaram apoio pelos meios legais, tendo o  

advogado e deputado Francisco Julião, do Partido Socialista Brasileiro para  representá-los. 

(FERNANDES, 2000:33-Internet) 

Dessa luta engendraram-se  novas Ligas em outros treze estados. Inúmeros  

trabalhadores morreram em conflitos com os fazendeiros, na resistência contra a expulsão 

da terra. Paralelamente eram realizados encontros e congressos visando à promoção de 

uma consciência nacional em defesa da reforma agrária. 

Pode-se afirmar que essas Ligas atuavam na luta pela reforma agrária radical 
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com o intuito de acabar com o monopólio de classe sobre a terra. Com o golpe militar de 

1964, as Ligas Camponesas e outros movimentos foram aniquilados, os trabalhadores 

foram perseguidos, humilhados, assassinados, exilados. 

O que significou a impossibilidade dos camponeses ocuparem seu espaço 

político, para conquistar  seus direitos. Os projetos implantados pelos governos militares 

possibilitaram o aumento da desigualdade social,  na medida em que aumentavam a 

concentração de renda. E conduzindo assim a  imensa maioria da população à miséria, 

intensificando a concentração fundiária e promovendo o maior êxodo rural da história do 

Brasil. 

Sob o discurso da modernização, os militares aumentaram os problemas 

políticos e econômicos, ao deixarem o poder, em 1985, a situação do País estava 

exageradamente agravada pelo que se convencionou chamar de “milagre econômico”. 

(FERNANDES, 2000:41). 

Na observação de Fernandes (op cit.:43-Internet): “Não há repressão que 

consiga  controlar todo o tempo e todo o espaço”. Da segunda metade da década de 60 ao 

final da década de 70, as lutas camponesas eclodiam em todo o Brasil. Para  resolver tal 

situação o governo decretou a militarização do problema da terra com a criação do GETAT 

(Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins) e o GEBAM (Grupo Executivo do 

Baixo Amazonas) no intuito de administrar os conflitos utilizando o mecanismo de 

encarceramento para os camponeses revoltosos. 

O historiador Maestri (2001:7-Internet) argumenta a respeito o seguinte: 

O golpe de 1964, patrocinado pelo empresariado nacional ascendente, 
associado às classes latifundiárias em declínio, procurou canalizar para 
a Amazônia a pressão dos segmentos camponeses sem terra, em geral e 
de origem européia, em especial. Crendo poderem administrar sempre 
sua execução. 

Na crença de poderem administrar sempre sua execução, nas questões 

fundiárias, impulsionou o Estatuto da Terra, efetivamente pela Lei 4504/64, até hoje o mais 

eficiente mecanismo para  desapropriação de terras para fins de reforma agrária que só 

ganhou verdadeira força no pós-ditadura,  através da atuação do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais  Sem Terra). 

Um dos mecanismos de cooperação para a efetiva luta pela terra foram  as 

CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) criadas a luz da Teologia da Libertação, na década 

de 60, e consistiam ambientes sociais relevantes, onde os trabalhadores puderam se 

organizar e lutar contra as injustiças e por seus direitos. Em 1975, a Igreja católica criou a 
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Comissão Pastoral da Terra  (CPT). 

Segundo Fernandes (2000:44-Internet): 

Diversos religiosos assumiram as lutas camponesas, como foram os 
exemplos de Dom Pedro Casaldáliga, no Mato Grosso; Dom José 
Gomes, em Santa Catarina; Dom Tomas Balduino, em Goiás. (...) 
Rompendo as cercas do latifúndio, da militarização, das injustiças, 
reiniciavam um novo período da história da formação camponesa. 

As lutas de resistência dos posseiros contra a grilagem e rapinagem dos 

latifundiários e das grandes empresas capitalistas, e as lutas crescentes dos sem-terra, no 

final da década de 70, na realização de ocupações, acampamentos, caminhadas e conquista 

da terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade, os sem-terra camponeses, 

expropriados de terra de diversos estados (São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraná, 

Mato Grosso do Sul e outros) partiram para a conquista da terra. Lutas que chegaram ao 

século XXI sem terem resolvido um problema com raízes no século XVI. 

 

2  REFORMA AGRÁRIA 

 

Pelo Estatuto da Terra pode-se conceituar Reforma Agrária como um conjunto 

de medidas que visam a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no 

regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e o aumento da 

produtividade. (Lei 4504/64 Art. 1º).  

Sobre a função social da terra Maestri (2001:7-Internet), argumenta que: 

Deve enquadrar-se e satisfazer os imóveis rurais: aproveitamento 
racional e adequação dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente; observância das disposições que regulam as relações 
de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
dos trabalhadores. 

É evidente, pela realidade da reforma agrária que  no Brasil, ela ainda está 

longe de ser concretizada, conforme expressa o seu conceito. Porém é viável se houver 

vontade política dos governantes e dos diferentes segmentos (classes trabalhistas rurais) 

envolvidos na questão da terra. 

De acordo com Fernandes (2000:Internet),  no nosso país, a Reforma Agrária é 

uma política recente, comparada ao processo de formação do latifúndio e da luta pela terra. 

A luta pela Reforma Agrária ganhou força pelo advento das organizações políticas 

camponesas, principalmente, desde a década de cinqüenta, com o crescimento das Ligas 

Camponesas. Todavia, a luta pela terra é uma política que nasceu com o latifúndio. 
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Portanto, é fundamental distinguir a luta pela terra, da luta pela Reforma Agrária. Primeiro, 

porque a luta pela terra sempre aconteceu, com ou sem projetos de Reforma Agrária. 

Segundo, porque a luta pela terra é feita pelos trabalhadores e na luta pela Reforma Agrária 

participam diferentes instituições. 

Na realidade, a luta pela terra difere da luta pela Reforma Agrária  porque a 

primeira acontece independentemente  da segunda. Todavia, as duas se interagem. Durante 

séculos, os camponeses desenvolveram a luta pela terra sem a existência do projeto de 

Reforma Agrária. O primeiro projeto de Reforma Agrária do Brasil remonta a década de 

sessenta  e estava baseado no  Estatuto  da Terra, a respeito dele vale destacar seus artigos 

preliminares. 

 

ESTATUTO DA TERRA 

LEI N. 4504- DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

TÍTULO I 

Disposições preliminares 

CAPITULO I 

Princípios e Definições 

 

Art. 1º Esta  Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis 

rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. 

Art. 2º É assegurado a todos a oportunidade de acesso a prioridade da terra, 

condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei. 

1º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social 

quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que trabalhadores 

que nela labutam, assim como de suas famílias; 

b) mantém níveis satisfatórios de produtividades; 

c) assegura a conservação dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as juntas relações de trabalho 

entre os que possuem e a cultivam. 

2º É  dever do Poder Público: 

a) promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural á propriedade 

da terra economicamente útil, de preferência nas regiões onde habita, ou quando as 

circunstancias regionais, o aconselhem em zonas previamente ajustadas na forma do 
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disposto na regulamentação desta Lei; 

b) zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, 

estimulando planos para sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o 

acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e ao bem-estar coletivo. 

3º A todo agricultor assiste ao direito de permanecer na terra que cultive, 

dentro dos termos e limitações desta Lei, observadas sempre que for o caso, as normas dos 

contratos de trabalho. 

4º É assegurado ás populações indígenas o direito a posse das terras que 

ocupam ou que lhes sejam atribuídas de acordo com a legislação especial que disciplina o 

regime tutelar a que estão sujeitas. 

A luta pela Reforma Agrária é uma luta mais ampla, que envolve toda a 

sociedade. A luta pela terra é mais específica, desenvolvida pelos sujeitos interessados. A 

luta pela Reforma Agrária contém a luta pela terra. A luta pela terra promove a luta pela 

Reforma Agrária. 

Essa distinção clareia a compreensão de que ainda não foi implantado um 

projeto de Reforma Agrária no Brasil, como o governo tem proclamado. De acordo com  

Frei Beto, já citado anteriormente,  a única Reforma Agrária executada no Brasil aconteceu 

quando o rei português dividiu a  colônia portuguesa em quinze faixas de terras e doando-

as aos nobres – às  capitanias hereditárias. 

Vinhas destaca  (1980:140-Internet): 

Uma reforma agrária autêntica a médio e longo prazo nos parece viável 
num regime democrático. (...) É conquistável, conservável e aprimorável 
através da vida democrática e com a  conscientização das grandes 
populações rurais e urbanas. 

Na realidade, existem reformas agrárias, no plural, pois elas são sempre 

diferentes de acordo com o país onde ocorrem. Elas nascem de mudanças históricas, que 

são  próprias a cada sociedade – não bastam os desejos isolados de algum político ou a 

vontade de imitar outro país. 

É nas     condições sociais que se encontra o embrião das lutas pela terra, a falta 

de gêneros alimentícios, a distribuição desigual das propriedades. E estas não se limitam à 

mera distribuição de lotes de terra, pois, para serem conseqüentes, elas  necessitam de uma 

política agrícola de créditos bancários – para a compra de sementes, de adubos, de 

máquinas, de tratores etc. Além  da assistência técnica e da criação das condições para o 

escoamento da produção. 
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Como se viu no Brasil, a luta pela terra remonta o século XVI, perpassa pelos 

séculos seguintes, onde não é viabilizada uma efetiva reforma agrária, face à estrutura da 

terra estar concentrada nas mãos dos coronéis fundiários, cercada pelos militares acirrando 

centenas de conflitos movidos a dramas, sangue, dor, dominação e resistência. Em 1985, 

há registro de 261 mortes nos conflitos pela posse da terra, de acordo com o MIRAD 

(Ministério da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário). Nos últimos vinte e cinco 

anos, a luta pela reforma agrária somente no Pará deixou 670 mortos. 

No período da redemocratização (1985) passou-se novamente a discutir 

intensamente a reforma agrária no Brasil. Aumentaram as reivindicações pela justiça social 

no campo, sendo que até bancos e instituições financeiras internacionais passaram a exigir 

que os governos nos países do Terceiro Mundo – inclusive o brasileiro, fazessem planos de 

reforma agrária para poderem solicitar novos recursos financeiros. 

Segundo Paixão (1990:13-Internet), as metas de assentamento, entre o período 

de 1985 a 1989, pelo PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária), eram  fixar em terras 

próprias 1 400 000 famílias, numa área de 43 milhões de hectares. No entanto, até o final 

de 1988, tinham sido assentadas 10505  famílias. Esse número, em porcentagem,  é 

irrisório, representando apenas  de 0,75% da meta proposta. Observa-se que na 

constituição de 1988, a reforma agrária foi um dos itens onde a situação reconhecidamente 

teve uma regressão. 

Na análise de Andrade (1980:89), a  Reforma Agrária só é feita quando há uma 

mudança das estruturas de poder com ascensão das classes dominadas e tomadas do poder 

às classes mais favorecidas dominantes. E ainda, existe a consciência de estudiosos do 

problema agrário de que uma reforma agrária torna-se necessária, em curto prazo, pois é o 

problema que entrava o desenvolvimento do país, embora não seja o único. Sem a solução 

da questão agrária, as outras questões não podem ser solucionadas. 

A história tem mostrado que nem tudo que um governante anuncia, proclama 

nos Meios de Comunicação Social,  é fato concreto. A exemplo disto, Teixeira e Stédile 

(2000:Internet) lembram que o Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso,  fez o 

seguinte discurso na Espanha: “Não temos mais sem-terra, o nosso problema é apenas 

cuidar para que os três milhões de assentados se transformem rapidamente em eficientes 

agricultores familiares”. Esqueceu-se  de dizer o presidente sociólogo, que em seu governo 

a concentração de terras aumentou ainda mais.  

Infelizmente,  tal afirmação encontra-se no patamar da ficção, pois os dados do 

censo 2000 do IBGE, revelam que há no meio rural brasileiro 7 460 235 domicílios; destes  
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58,6% apresentam rendimento mensal de zero até um salário mínimo, oriundo da 

Previdência Social e não do trabalho agrícola. 

Na questão agrária, os dados revelam que entre o último  censo  agropecuário e 

os de 1996, desapareceram   nada   menos  do  que  920 mil estabelecimentos agrícolas 

com menos de cem hectares. 

Os dados do INCRA são ainda mais reveladores do processo de concentração 

da terra no Brasil. Entre 1992 e 1998, o cadastro registrou que os imóveis acima de dois 

mil hectares eram 19 077.  Em 1992, passaram a ser 27 556, ou seja, aumentou o número 

de grandes fazendeiros, e esses no mesmo período acumularam terras, passando o controle 

total de 121 milhões de hectares para 178 milhões de hectares. Ou seja: em apenas sete 

anos, acumularam nada menos do que 57 milhões de novos hectares nas mãos de apenas 27 

mil fazendeiros. O que é muito  mais  concentrador do que os 11 milhões de hectares 

distribuídos pelo INCRA entre prováveis 350 mil famílias de sem-terra. 

A realidade do meio rural revela que, na última década, continuou a ocorrer 

uma forte concentração da propriedade da terra, e não distribuição, como deveria ser numa 

reforma agrária. 

Em artigo sobre a Reforma Agrária, Teixeira e Hackbart (2000:Internet) 

afirmam que frente às recentes pressões políticas desencadeadas por trabalhadores rurais e 

agricultores familiares em todo país, o governo anunciou um conjunto de medidas  

relacionado à questão agrária. Entre as medidas divulgadas, o governo não acenou com a  

possibilidade de um centavo a mais para a recente política de reforma agrária e para o 

PRONAF2. Observe  no quadro 1 a evolução das dotações do INCRA durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, em valores nominais. 

 

Quadro 1 – Dotações do INCRA no governo Fernando Henrique Cardoso dos anos          
de 1996 a 2000.  

 
ANO VALORES NOMINAIS/EM BILHÕES 
1995 R$ 1,3 BILHÕES 
1996 R$ 1,4 BILHÕES 
1997 R$ 2,0 BILHÕES 
1998 R$ 2,2 BILHÕES 
1999 R$ 1,3 BILHÕES 
2000 R$ 1,3 BILHÕES 

    Fonte: INCRA/2002 

                                                 
2 Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 



 28

Como é possível observar, os investimentos destinados à reforma agrária, 

sofreram efeito sobe e desce, e esse sobe ocorreu no ano de 1998, justamente em ano 

eleitoral. 

O fato da reforma  agrária não ter avançado deixa milhões de trabalhadores 

rurais sem grandes alternativas, forçando-os, muitas vezes, à ocupação de terras 

inexploradas para fins lucrativos, realizadas por diversos movimentos sociais, 

principalmente pelo MST, criado em 1984, em todo o Brasil. Essas ocupações 

multiplicaram-se nas últimas décadas. Assim, a política de assentamento do  governo 

federal e de alguns governos estaduais é apenas uma parte da resposta às ações articuladas 

pelos sem-terra. Essa política não existiria sem as ocupações. 

Ainda, de acordo com Fernandes (2000:Internet), a luta marca a vida e fica na 

memória. Aos  que  lutam,  a  memória persiste e jamais se esquece da história. Foi assim 

que em 1979, no dia 7 de setembro, 110 famílias ocuparam  a  Gleba   Macali, no 

município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Essa ocupação é o marco inicial do 

processo de  formação do    MST. As terras da Macali eram o que restou das lutas pela 

terra da década de sessenta, quando o Master 3  organizara os acampamentos na região. 

Portanto, a luta pela conquista desta terra estava registrada na memória dos camponeses, 

que agora participavam de uma luta maior: a luta pela construção da democracia. 

No início da década de oitenta, as experiências com ocupações de terra nos Estados do Sul,  

em São Paulo e Mato Grosso do Sul, reuniram os trabalhadores que iniciaram o processo 

de formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

A construção do movimento se constitui na parceria com outras instituições, 

especialmente a Igreja Católica, por meio da Comissão  Pastoral da Terra. 

Assim, o MST leva na memória a história camponesa que está construindo. 

Esse conhecimento explica que o fato dos camponeses não terem entrado na terra até os 

dias de hoje é político. É a forma estratégica de como o capital se apropriou e se apropria 

do território. 

A propriedade da terra é o centro histórico de um sistema político persistente. 

Associado ao capital moderno, deu a esse sistema político um força renovada, que bloqueia 

tanto a constituição da verdadeira sociedade civil, quanto da cidadania de seus membros  

(OLIVEIRA, 1996:120).  Portanto, as lutas pela terra e pela reforma agrária são,  antes de 

tudo, a luta contra o capital. 

                                                 
3 Master: Movimento de agricultores sem terra 
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 É essa luta que o MST vem construindo nessa história de cinco  séculos e que 

é também luta por saúde, por moradia, por educação, por alimento, por dignidade, por 

cidadania e também por lazer. 

De acordo com o Frei Ildo Perondi (1998:Internet), sobre  a  reforma  agrária, é 

importante dizer que é  uma  luta    de  todos.  Assim  como  a  conquista da  cidadania e da 

dignidade. É uma luta dos camponeses. É uma luta dos estudantes. É uma luta de 

professores e de intelectuais. É uma luta dos religiosos, pois Jesus também “veio para que 

todos tenham vida e vida em abundância” (João 10,10). Paulo Freire dizia que seu sonho 

maior  “era ver todo povo em marcha”.   

E na utopia da inclusão, coloca Perondi (1998:Internet): 
A exemplo do MST queremos ver o povo brasileiro sendo protagonista 
de um novo Brasil: justo, democrático, e onde o povo possa sonhar e ser 
feliz. Nossa terra é bela, rica e generosa. O povo é bom, trabalhador e 
honesto. Aqui não é  o lugar para a  fome e opressão embutida no 
latifúndio, na grilagem de terras, nos atos ditos neoliberais, na violência. 
O povo marche e juntos possamos construir um novo Brasil. 

 Na construção desse novo Brasil é preciso  varrer os dados da violência que 

emperra a sonhada inclusão para a efetiva transformação da sociedade. 

É preciso antes de tudo dizer não a impunidade e não à violência contra os que 

lutam contra a espoliação, corrupção, oligopólios, fraudes, enfim, tudo o que emperra o 

desenvolvimento da nação brasileira e de seu povo. 

De acordo com Teixeira e Hackbart (2000:Internet): 

Desde a redemocratização do país (1985-1999), foram assassinados no 
campo 1 169 pessoas, entre lideranças de trabalhadores, religiosos, 
sindicalistas, advogados dos trabalhadores e até dois deputados. Destes 
apenas 58 foram a julgamento, os demais estão totalmente impunes, sem 
sequer processo. Dos 58, apenas 11 foram condenados culpados, 47 
foram inocentados apesar das provas. Dos onze, apenas três estão 
presos, os demais estão foragidos. Apenas dos três casos mais famosos 
como Chico Mendes, Padre Josimo e o sindicalista João Canuto. 

Vidas ceifadas na marra, que visavam somente à reforma agrária, o seu não ao 

modelo oligárquico, ao monopólio latifundiário, a partilha com multinacionais, a 

manutenção do status quo do capitalismo selvagem que expropria cidadãos do campo ou 

da cidade, de bens imprescindíveis como o acesso a produção, a moradia, a saúde, a 

educação, a segurança, ao lazer, por que não? 

 

3  A CRIAÇÃO DO INCRA 
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Eis que surge o órgão  executor e responsável pela formulação e manutenção 

da linha metodológica dos assentamentos: orientação, coordenação e execução das 

atividades de provisionamento de recursos de gerência do projeto na fase inicial, gestado 

dentro da ditadura militar brasileira, extensão do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA) extinto em 1970, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, subordinado  ao 

Ministério da Agricultura. 

A história da criação e da atuação do INCRA pode ser dividida em três 

períodos distintos. O primeiro vai de sua fundação como autarquia ao fim do governo 

militar (1970-1984). O segundo vai da Nova República ao governo Itamar Franco (1985-

1994). O terceiro começa no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

até os dias atuais. 

Ao ser criado, o INCRA tinha, segundo Monteiro (1998:13),  o objetivo de 

aumento de produção e por conseqüência o aumento das exportações. O governo 

incentivou o crédito rural oferecendo subsídios aos grandes produtores de soja, o que só 

veio retardar mais o projeto de reforma agrária, pois tal atitude esfacelou as pequenas 

propriedades e incentivou a incorporação destas aos grandes e médios latifúndios. 

Surgiram os projetos agropecuários estrangeiros,  que receberam o apoio e incentivo na 

modalidade de créditos, redução de impostos e ajuda financeira. 

É importante constatar por essas medidas  que a reforma agrária ficou relegada 

a um segundo plano por ser um processo bastante complexo, herdada do período colonial e 

por envolver interesses diametralmente opostos: por um lado, o numeroso contingente da 

população do campesinato sem terra e, por outro, um pequeno, mas extremamente 

poderoso e influente grupo de grandes proprietários, que historicamente vem se 

posicionando contra a reforma agrária no país através da UDR4.  

O INCRA foi um órgão criado pelo Decreto-lei nº 1110, de 09 de julho de 

1970. O Decreto atribuiu ao INCRA todas as atribuições dos antigos institutos, 

preconizado no Estatuto da Terra, de 1964. 

Juntamente com a criação do INCRA, o Governo Federal criou programas 

especiais:  PIN e PROTERRA – instrumentos que visavam à distribuição de terras e 

desapropriação e discriminação de terras. 

Nos seus trinta anos de existência, as ações do INCRA podem ser assim 

resumidas. 

                                                 
4 UDR - União Democrática Ruralista 
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De 1970 a  1984,  segundo  relatório  fornecido pelo INCRA (2000:24.5) foram 

cadastrados   75 000   adquirentes de terras nos  projetos de colonização. Foram criados 

187 projetos  de  colonização, com  área  total  de 9, 927 milhões de hectares, abrangendo 

tantos os projetos de colonização   oficial  como os particulares. Foram assentados 166 189 

famílias , construídas 178 escolas em 127 projetos e 72 unidades de saúde em 22 projetos e 

de colonização do INCRA, PROTERRA e Convênios. Foram construídas 1.043,5 

quilômetros de estradas e 11,5 quilômetros de abertura de ruas. 

De 1985 a 1994, foram criados 804 projetos de assentamento, numa área de 

7.831.531 hectares. A partir de 1985, pelo Decreto nº 91.766/85, foi aprovado o Plano 

Nacional de Reforma  Agrária (PNRA, 1985-1989).  A reforma agrária passou a ser uma 

das prioridades absolutas no contexto  de desenvolvimento do país, visando atender à 

população de baixa renda. 

Passando o INCRA  a ser uma  “Autarquia Especial”, vê  como objetivos as 

atividades de zoneamento, cadastro e tributação, distribuição de terras, colonização e 

execução de projetos de reforma agrária, bem como a viabilização de articulações com os 

órgãos estaduais de terras. 

Paralelamente, foi criado o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 

Agrário – MIRAD, na tentativa de vincular o problema agrário diretamente à Presidência 

da República, sob o pretexto de “estruturar devidamente a organização pública federal para 

a execução dessa tarefa do governo”. 

Face às mesmas atribuições do MIRAD e do INCRA,  gerou-se um  conflito 

interno de difícil superação. O MIRAD tinha como órgãos vinculados o GETAT 5 e o 

GEBAM 6, que extintos em 1986-1987, suas atribuições passaram ao INCRA. 

Transcorridos um ano e cinco meses depois da  extinção do INCRA, o mesmo 

órgão foi restabelecido pelo Decreto nº 97.886, de 28 de junho de 1989, mantendo sua 

estrutura anterior e sendo vinculado ao Ministério da Agricultura. 

De 1995-1999, o INCRA face à implantação na década de 90 (da base cadastral 

moderna e ativa) passa a fazer parte do ciberespaço via sistema “on-line”. Passando seus  

cadastros a abranger uma área total de 639.026.991 hectares. É o único do acesso, da 

desburocratização e velocidade na implantação de projetos de assentamento de famílias. 

Nesse período 95-99, foram assentadas 372.220 famílias e concedidos 138.358 

créditos de habitação, 189.775 de fomento e 180.035 de alimentação. 

                                                 
5- GETAT -  Grupo Executivo de Terras do Araguaia - Tocantins 
6 - GEBAM -  Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazonas 
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Outras ações via projeto são implantados nesse período visando dar suporte aos 

assentamentos de famílias no âmbito da qualidade e produtividade dos mesmos. A 

exemplo disto, podem ser citados os Projetos Novo Mundo Rural, Casulo, Roda Viva, 

Cédula da Terra. 

Nesse período foram estabelecidas as parcerias, dentre elas com as 

universidades federais, cuja finalidade foi realizar o I Censo Nacional de Reforma Agrária, 

com o objetivo de formular uma diagnose das condições sócio-econômicas das famílias 

assentadas bem como a possibilidade de emancipar parte deles, oportunizando assim a 

novas famílias o acesso à tão sonhada e necessária terra. 

As principais ações do INCRA, no primeiro semestre de 2000, estão pautadas 

no novo modelo de Gestão do INCRA, focando no cliente/cidadão. A visão de futuro 

orientador desse princípio é a formação de um serviço público eficaz, flexível, 

transparente, altamente capacitado e profissionalização. 

As metas para o biênio 2000-2001, prevêem o assentamento de cerca de 

180.000 famílias (sendo 90.000 no ano 2000) entre o INCRA e o Banco da Terra. 

A meta de obtenção de terras via desapropriação para 2000 é de 1.522.360 

hectares. 

Em suma, coube ao INCRA a missão de assentar 280 mil famílias no período 

de 1995 a 1999. Na voz do governo, essa meta foi alcançada e superada. 

Sem dúvida, a década de 90 representou um grande salto, quantitativo e 

qualitativo, em direção à reestruturação agrária do País e a inserção de milhares no 

processo de cidadania sócio-econômica e o INCRA esteve presente. Porém, é preciso não 

esquecer que esses números de assentamentos são também resultados da territorialização 

do Movimento dos Sem Terra (MST) por todas as regiões brasileiras. 

Enfim, os dados oferecidos pelo governo através do INCRA não condizem com 

os dados do IBGE.  Segundo  Russo7, estes indicam que os potenciais demandantes de 

terra no Brasil eram, em 1998, 7.241 mil  famílias .Em 1992, 7003 mil; em 1993, 6964 mil 

e  em  1995,  7401 mil famílias. 

A redução observada, de 1995 para 1998, no número de demandantes (160 mil) 

não corresponde às metas que o governo diz ter realizado, mas à elevada redução (470 mil) 

no número de famílias com área insuficiente, indicando que, pelo menos, 150 mil famílias 

perdem as suas terras anualmente. De outro lado, o número de famílias sem acesso a terra 

                                                 
7 Osvaldo Russo, estatístico, foi presidente do INCRA 
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cresceu de 4.145 mil para 4.455 mil famílias, indicando um crescimento absoluto de 310 

mil no número de família sem terra. 

Certamente   o    caminho  a   desatar   o   nó da  reforma agrária não é ficar 

discutindo quem está mentindo ou quem está dizendo a verdade. O INCRA? O IBGE? O 

MST? 

A solução, o desatar o nó da questão agrária, certamente advirá do diálogo 

entre todos os setores envolvidos, governo, trabalhadores rurais e urbanos, sociedade civil. 

A discussão deve ser ampla com toda a sociedade civil. Há que se ter consciência, vontade 

política de desmanchar de vez as cercas do latifúndio, do marginalizado mercado de 

trabalho industrial – raízes da pobreza e das gritantes desigualdades sociais – e aí sim, 

consolidar o Brasil como Estado nacional democrático e soberano, na voz e na luta de 

todos. 

 

4  O DESENVOLVIMENTO VOLTADO PARA O DINAMISMO          DE 
ASSENTAMENTOS 

    
Segundo Souza (1999:18) 

O desenvolvimento não deve ser entendido como sinônimo de 
crescimento econômico, o Brasil por exemplo conheceu o ”milagre 
econômico”  no final dos anos 60 e começo dos anos 70. O 
desenvolvimento econômico pode ocorrer ou não acompanhado da 
melhoria no quadro de concentração de renda ou dos indicadores 
sociais. 

Analisando o  caso brasileiro, estudos da ONU (Organização das Nações 

Unidas) revelam que,  mesmo passando pelo processo de industrialização o Brasil ainda  

permanece subdesenvolvido em virtude de seus indicadores sociais, do nível e dependência 

tecnológica  e de investimentos internacionais. 

 Segundo relatório divulgado pela ONU, em 2001 o Brasil ocupava 69º lugar 

entre 162 países analisados.  
 

Quadro 2 -  Brasil –INDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (1975-1999) 

1975 1980 1985 1990 1995 1999 
0,645 0,676 0,690 0,710 0,734 0,750 

Fonte: ONU, Relatório do desenvolvimento humano,2001. 

 
A ONU considera países de desenvolvimento médio os que se situam entre Os 

percentuais 0,700 – 0,799  do IDH. 
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O problema do desenvolvimento está inserido na agricultura também, pois 

como elemento integrante da economia, não é possível separá-lo do desenvolvimento de 

um país. 

O desenvolvimento agrícola está diretamente vinculado  à questão da pobreza e 

da distribuição de renda, principalmente em países que, ao longo de sua trajetória, não 

lograram atingir níveis desejáveis de bem estar para grande parte de sua população. 

Todavia, o sentido de casualidade entre o desenvolvimento (e em particular, o 

desenvolvimento agrícola) e distribuição de renda não é facilmente determinado. 
O exemplo brasileiro ilustra muito bem um caso em que ao longo período de 

modernização e desenvolvimento agrícola correspondeu a um processo de concentração de 

renda. A riqueza do país e da agricultura aumentou, mas a distribuição de renda decorrente 

desse processo deu-se de forma bastante imperfeita e regionalmente segmentada. Com 

isso, têm-se elevados níveis de disparidade entre grupos populacionais  quando se tornam 

variáveis-chaves para estratificá-los, como exemplo, aquelas relacionadas à educação (anos 

de escolaridade), condições de habitação, gastos ou riquezas (ativos). 

A análise econômica da relação entre pobreza, desigualdade de renda (e da 

riqueza) e crescimento assume importância fundamental para definir os elementos 

relevantes para a condução de políticas de desenvolvimento rural que atenda aos objetivos 

de promoção de eficiência e eqüidade e não apenas ao atendimento assistencialista de 

populações carentes. 

A partir da década de 80, com o esgotamento do  modelo de  desenvolvimento 

urbano industrial, Houve diminuição nas possibilidades de emprego  nas indústrias, 

associado ao fato  de também  existirem  algumas limitações impostas  pela política 

agrícola. Esses fatores contribuíram para que aumentasse o número de famílias  sem 

trabalho e sem terra, acasionando a necessidade de intensificar a realização da reforma 

agrária como forma de diminuição da pressão social, tanto no campo quanto na cidade. 

Para Muller (1995) apud Sandroni (1995:2) 

“as reformas agrárias podem ser divididas em estrutural e convencional. 
A estrutural, constitui-se em transformação revolucionária 
fundamentada em modificações das normas tradicionais vigentes como 
ocorreu na época das revoluções Francesa, Russa e Chinesa. A reforma 
Convencional, procura modificar o monopólio sobre a terra e sobre os 
recursos  de desenvolvimento agrícola, sem mudar as normas 
institucionais da sociedade, enfocando como questão social, não 
implicando em transformação do Estado. 

No Brasil a reforma agrária não acontece de forma a contemplar a justiça social 
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e o aumento da produtividade conforme previsto no Estatuto da Terra 

Segundo o PRNA a reforma agrária se concretiza por intermédio de 

trabalhadores rurais em terras agrícolas, de preferência nas regiões onde habitam, 

democratizando o acesso a terra nos termos da legislação e considerando a diversidade e as 

especificidades locais e regionais. 

A reforma agrária ocorrida nas últimas décadas vem sendo implantada na 

forma de assentamento rural.  Para tanto é necessário entender que assentamento é toda 

etapa de ação de órgãos fundiários relacionados com o chamado beneficiário; quais sejam: 

o cadastro; a classificação e a seleção das famílias: a transferência para área: distribuição 

dos lotes: a implantação da infra-estrutura básica; a organização da produção dos 

documentos definitivos de posse ou de propriedade da terra (PIROLO, 1997). 

A situação agrária pouco se desenvolveu devido a uma série de fatores ligados 

aos assentamentos e também pela ausência de uma política eficiente por parte do governo. 
A busca constante na melhoria da qualidade de vida dos assentados parte do 

desenvolvimento, considerando que o desenvolvimento não pode ser aquele onde só o 

crescimento econômico exerce papel principal, justamente porque este não leva em 

consideração as condições sociais da população. Para analisar o desenvolvimento de um 

assentamento rural é preciso ter  critérios ainda mais precisos. 

No dizer de Santos (1998:81) 

Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor,  
consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. Seu valor 
vai mudando,  incessantemente, para melhor ou para pior, em função 
das diferenças das  acessibilidades (tempo, freqüência, preço) , 
independente se sua própria condição. 

Com  a  evolução da sociedade  em muitos aspectos,  ela passou a  dispor de 

meios para exercer pressões que possam agilizar no campo governamental, maior rapidez 

nas decisões políticas para a reforma agrária e de assentamentos, possibilitando a fixação 

do homem no campo bem como a conquista de alguns avanços sociais.  

Nesse sentido Gonzalez (1998) apud Martins (2001:157), considera que esse 

novo pensamento corresponde a “uma mudança de filosofia”, na linha de “dar o peixe, 

ensinar a pescar, na qual estimula-se a participação e o comprometimento das pessoas 

interessadas através do fomento de uma participação ativa na busca de soluções e 

projetos”.  

A todo o momento a participação da população no processo é o elemento que 

mais está presente Sherbooke (1998) apud Martins (2001:158), destaca que o 
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desenvolvimento “não é resultado da busca de equilíbrio irreal de grandes agregados 

estatísticos macroeconômicos, e sim fruto do esforço e do compromisso dos atores sociais 

em seus territórios e meio ambiente concreto”.  

É também  nos anos 80 que começa a surgir no Brasil algumas iniciativas de se 

implantar um desenvolvimento estruturado em novas formas, o Desenvolvimento Local. 

Todavia no ambiente universitário ele começa a receber destaque a partir de 1996.  Como 

um tema novo há de se levar em consideração a posição de alguns  autores. 

 Para Martin apud Souza (1999:173)  

(... ) El desarollo local es el processo da la economia y dinamizador de 
la sociedad local, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 
endógenos existentes en una determinada zona, capaz de estimular y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el resultado de 
um compromisso por el que se entiende el espacio como lugar de 
solidariedade activa, lo que implica câmbios de actitudes y 
comportamientos de grupo e indivíduos(...). 

Para que a comunidade tenha seu potencial explorado é preciso despertar nas 

pessoas o interesse e o entendimento de que o processo de desenvolvimento deve ser 

contínuo e duradouro. A participação da população nesse processo aparece na maior parte 

das definições. Na declaração de Sherbrooke (1998), apud Martins (2001:158) “o 

Desenvolvimento Local contribui à emergência de novas formas de produzir e 

compartilhar as riquezas de reavivar a participação cidadã, de fazer crescer a democracia , 

para que cada um tenha, ao mesmo tempo, do que viver e razões para viver.” 

A de considerar também que o desenvolvimento local não é um processo 

fechado, suas aplicações têm ocorrido nas mais diversas realidades, apesar das diferenças, 

muitos princípios e características podem ser adequados às realidades estudadas.  

Voltadas à questão rural merecem destaque as colocações de  Jara (1998:12): 

Trata-se de um processo endógeno de mudanças que se movimenta 
dentro do espaço territorial menores, partindo na medida do possível de 
recursos, capacidades e habilidades próprias, orientado a melhor 
oportunidade de trabalho e qualidade de vida. 

Franco (2000) apud Martins (2001:159) destaca que o desenvolvimento local 

deverá dinamizar quatro tipos de capital: o econômico (as rendas e riquezas), o capital 

humano (educação, saúde, cultura), capital social e capital empresarial.  Dentre eles o 

capital social  que de certa forma ele está ligado ao desenvolvimento rural. Assim, capital 

social é a resposta ao dilema da ação coletiva, portanto economia do bem estar. 

Putnam, define capital social “um conjunto de recursos (boa parte dos quais 
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simbólicos), de cuja apropriação depende em grande parte o destino  de uma certa 

comunidade”. O capital social corresponde a recursos cujo uso abre caminho para o 

estabelecimento de novas relações entre habitantes de uma determinada região.   

A esse respeito PANAGIDES apud LEITE (2000:298), em artigo sobre a 

contribuição do capital social para o desenvolvimento, diz: 

O Capital Social adquire importância fundamental para qualquer 
progresso sustentável de reforma no Brasil. Nesse processo, o capital 
social se torna tanto meio para a reforma desejada como também um dos 
seus principais beneficiários O conceito  de capital social não está 
dentro dos conceitos econômicos convencionais. Só recentemente, ele foi 
introduzido na política de desenvolvimento. Entretanto, analistas e 
pesquisadores concluem cada vez mais com certeza que ele é um ativo 
produtivo que  torna “possível à realização de fins que não seriam  
atingíveis em sua ausência.  

Dessa forma, enquanto meio de reforma é necessário uma maior 

conscientização da sociedade e sua ativa participação na vida da nação, uma vez que sem a 

cobrança por esta sociedade junto aos governantes, pouco poderemos esperar dos 

programas de origem governamental relacionados com a distribuição da terra. Ou seja, a 

sustentabilidade de políticas,  programas e projetos de reforma agrária e desenvolvimento 

rural exigem que a comunidade participe ativamente em seu planejamento e manutenção 

de projetos para gerar mais capital social. 

Adiante  PANAGIDES  apud LEITE  (2000:298), argumenta que: 

O capital social adquire importância singular neste processo, com suas 
características de confiança entre as pessoas e as instituições da 
sociedade, contatos sociais e informais, aceleração de normas de 
tradição, ajuda mútua cooperação em grupo, filantropia, associações 
exigências do poder público para transparência e efetividade no seu 
trabalho. 

Diversos estudos têm demonstrado que a concentração latifundiária nas mãos 

de poucos, dificilmente irá gerar capital social. Em constante, nas comunidades rurais onde 

a atividade econômica é compartilhada e diversificada, são mais propícias para gerar 

capital social. Dessa  forma, a reforma agrária contribui para aumentar o capital social e 

este capital, por sua vez, contribui de forma significativa para a sustentabilidade da 

reforma, sendo meio e fim do processo. Por esta análise, é primordial nesse processo o 

fortalecimento da sociedade civil enquanto peça essencial para a sustentabilidade do 

desenvolvimento no que concerne à cobrança aos governantes por programas de reforma 

agrária de uma sociedade justa. 
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Nesse sentido Panagides apud Leite (2000:298), informa que: “os níveis e 

durabilidade do capital social parecem variar em comunidades sociais diferentes”. 

Entretanto, quando combinados constituem capital social  e têm conseqüências positivas 

para o desenvolvimento,  contribuindo para garantir a sustentabilidade de programas. No 

caso, programas tão exigentes e complexos como os da reforma agrária e do 

desenvolvimento rural, contribuindo assim para legitimizá-los e transformá-los  em 

propriedade social, diminuir custos de transação, aumentar investimento  e esforço 

individual, familiar e da comunidade. A  contribuição mais significativa se expressa no 

auxílio à evolução da sociedade e nas suas exigências em cobrar do setor público maior 

eficiência, transparência e continuidade de ação.     

Assim, para o pleno desenvolvimento dos assentamentos seria necessário a 

elaboração de planos de ação na organização da produção e do próprio assentamento como 

um todo. Esses planos devem ser elaborados com a participação e integração entre todas as 

pessoas envolvidas no processo de manutenção dos assentamentos, oferecendo a 

possibilidade de revisões  ao longo do trabalho cotidiano de todos envolvidos na gestão dos 

assentamentos, abrindo conquista para autogestão e, conseqüentemente, emancipação 

dessas explorações, na perspectiva do desenvolvimento local.  

Não existe receita para a superação destes limites. Mas o pressuposto básico 

para a mudança desta situação está num mínimo de consenso em torno de um projeto de 

desenvolvimento que CASAROTTO FILHO e PIRES (1998:100) apud LEITE (2000:305) 

chamam de “pacto territorial” e que devem responder a cinco requisitos:  

a) mobilizar os atores em torno de uma idéia guia; 

b) contar com o apoio destes não apenas na execução, mas na própria 

elaboração do projeto; 

c) definir um projeto que seja orientado ao desenvolvimento das atividades de 

um território; 

d) realizar o projeto em tempo definido; e  

e) criar uma entidade gerenciada que expresse a unidade entre os protagonistas 

do pacto territorial. 

Nessa luta pela terra, pela concretização da reforma agrária, estados, cidades e 

sua gente vão empreendê-la na busca, na conquista e no aprimoramento de seu 

desenvolvimento. 

Nesse cenário encontra-se Sidrolândia - cidade de Mato Grosso do Sul, com 

aproximadamente 20.055 habitantes, situada ao Sudoeste do Estado, cuja formação 
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remonta os idos do século XIX. E na sua territorialidade se encontra também a área Capão 

Bonito, objetivo deste estudo. 
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CAPÍTULO 2  

 

PROCESSO HISTÓRICO DO ASSENTAMENTO 

 
1 FORMAÇÃO DE SIDROLÂNDIA 

 
Sua formação começa aproximadamente na terceira década do século XIX, 

quando algumas famílias de pioneiros atravessam os cerradões de Três Lagoas e dão início 

à história do povoamento da Região Sul de Mato Grosso. Inicialmente fundaram o 

Povoamento de Santana de Paranaíba e posteriormente chegam até Belos Campos onde 

encontram três vacas e um cavalo, denominando-se assim o local de Campos da Vacaria. 

Ignácio e Antônio Gonçalves Barbosa  fundam as primeiras fazendas de 

criação de gado na região dos Campos da Vacaria. E em 1870 chega a esses campos as 

famílias de Vicente de Brito e de José de Souza Pereira Martins que dão continuidade às 

atividades ligadas à  seus precursores. 

Vicente de Brito casou-se duas vezes e teve seis filhos. Dentre eles o seu filho 

mais velho,  Porfírio de Brito,  que fundou a fazenda São Bento,  futura  Sidrolândia. 

Porfírio casou-se também e teve onze filhos sendo: Maria, Anísio, Guiomar, Áurea, Izaura, 

Oscar, Adelina, Deolinda e Aydê. Todos foram criados na Fazenda São Bento. 

Mais tarde chega nesta região o jovem catarinense Sidrônio Antunes de 

Andrade que resolveu sair de sua terra natal à procura de um futuro melhor. 

Ao chegar nessa região, gostou e decidiu se estabelecer . Pouco tempo depois, 

conhece Porfírio de Brito, tornando-se bons amigos. Porfírio chama Sidrônio para trabalhar 

consigo  transportando  seu gado. Andavam sempre juntos na compra e na venda de gado. 

Nessas andanças, Sidrônio Antunes de Andrade se apaixona pela filha de 

Porfírio Deolinda e contraem matrimônio. Desse matrimônio nascem dois herdeiros: 

Eustógio e Victor de Andrade. Logo após o segundo parto Deolinda veio a falecer. 

Sidrônio recebe de seu sogro como herança 5.400 hectares de terra, sendo 

metade deste local onde hoje está situada Sidrolândia e outra metade da terra foi construída 
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a sua residência e recebendo  o nome de Fazenda Nova. 

Em 1926, Sidrônio loteia parte da fazenda São Bento para formar uma vila, 

fica sabendo da implantação da estrada de ferro Noroeste do Brasil.  Usa de influência para 

fazer com que a estrada passasse perto de sua propriedade doando uma área de terra para 

construir o campo de aviação  a Estação Ferroviária. 

No dia 25 de abril de 1942, foi inaugurada a Estação Ferroviária e Telegráfica 

da NOB, fazendo um ramal ligando Campo Grande a Ponta Porã, com o nome de Estação 

Anhanduí. 

Com a implantação da Estação Anhanduí, as parcelas dos loteamentos 

implantados por Sidrônio são vendidas e a vila começa ganhar densidade populacional, 

elevando-se  à categoria de Distrito de Paz em 1º de dezembro de 1948. Conquista sua 

emancipação político-administrativa em 11 de dezembro de 1953. 

  Foto 1 - Sidrolândia nos primeiros anos.                 

 
Fonte: Zoé Prates Silvério/1991 
 

2 FORMAÇÃO DA FAZENDA CAPÃO BONITO 

 
No século XIX, os Barbosa fixaram moradia na zona de Rio Pardo, no lugar 

denominado Santa Rita das Abóboras e iniciaram o desbravamento da zona da Vacaria e 

vários pontos da Serra de Maracaju, os Campos do Erê, até que o governo do Estado de 

Mato Grosso, pelo decreto nº653 de 29 de janeiro de 1924, reservou para o patrimônio 

Entre-Rios, no Município de Campo Grande, uma área de 3600 hectares, entre  o ribeirão 
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Araras e um paralelo com a linha telegráfica levantada pelo sertanista Cândido Mariano da 

Silva Rondon. 

Na vila de Miranda (Presídio de Miranda), Província de Mato Grosso, residia 

Alfredo Manoel Roberto, conhecido e chamado por Robertão, gaúcho de nascimento, em 

companhia de uma Índia, semi-civilizada, da tribo Terena, de nome Gertrudes, teve três 

filhos: Sulinda, Antonio e João Manoel Roberto, este nascido em 20 de maio de 1851, no 

lugar denominado Salobra, próximo a Miranda. 

Em fins do ano de 1864, iniciado a Guerra com o Paraguai, o ditador guarani 

Solano Lopez, entrega o comando da divisão norte para o Cel. Izidro Resquin, devido ele 

ser  um  profundo conhecedor do território sul-matogrossense.  

A divisão parte de Concepcion, cidade paraguaia, em  direção ao território 

brasileiro. Nessa divisão constava  3.000 homens de cavalaria e um batalhão de infantaria. 

Depois de atravessar o rio Apa, em Bela Vista, a divisão  avança com a segurança  de sua 

quase invencibilidade, destruindo com o poderio de suas armas, os núcleos de população 

então existentes no Estado. Após conquistar Bela-Vista, Dourados, Nioaque, avança para 

tomar o Presídio de Miranda. 

Homens, mulheres e crianças de Miranda, com a aproximação das forças 

invasoras, fugiram desesperadamente para não caírem prisioneiros ou mortos pelos 

Paraguaios. 

Alfredo Manoel Roberto, com mulher e filhos, foram se refugiar em Santana 

do Paranaíba, no leste mato-grossense, para não serem mortos ou  aprisionados pelos 

invasores. 

Em Santana de Paranaíba, Vila Fundada pelo capitão José Garcia Leal no ano 

de 1829, João Roberto, na época com quatorze anos  incompletos, conheceu e foi trabalhar 

com Ignácio Garcia, irmão de Maria Leopoldina Garcia, que em 1875 casou-se com 

Marcos Gonçalves Barbosa Marques, na mesma Vila de Santana e funda a primeira 

fazenda nos Campos da Vacaria, a Fazenda Recreio. 

Ignácio e João dedicaram-se ao comércio de compra e venda de eqüinos. 

Ensinado pelo pai Alfredo, torna-se domador de cavalos e burros bravios. 

Eles adquiriam cavalos, burros e jumentos chucros e após amansarem, 

vendiam-nos nas províncias de Goiás e Minas Gerais, principalmente no triângulo mineiro. 

Terminada a Guerra com o Paraguai, Ignácio e João Roberto vieram de 

Santana  para o sul de Mato Grosso trazendo uma grande tropa, com burros e cavalos que 

depois de domados foram sendo vendidos. E com isso, além de ganharem um bom dinheiro 
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ficaram ainda conhecendo uma grande parte da região sul-mato-grossense, até a fronteira 

com o Paraguai, inclusive as belezas, riquezas e fertilidade dos Campos da Vacaria, 

deixando João Roberto vivamente impressionado com que tinha visto. 

Mais vezes os dois voltaram a esse rincão, comprando e amansando eqüinos e 

muares que depois de mansos eram vendidos para fazendeiros da região. A fazenda 

Recreio, na Vacaria, de propriedade de Marcos Gonçalves Barbosa Marques ficou sendo 

ponto de parada obrigatória dos sócios, e com isso, entre Marcos e João Roberto foi 

concretizada uma grande e sólida amizade. 

Em setembro de 1874 João Roberto casou-se com Anna Theodora Ferreira. 

Após o casamento João Roberto traz Anna para os Campos da Vacaria. Depois de anos de 

trabalho árduo, João compra uma posse de terra de 6.106 ha e 731mts da Fazenda Passa 

Tempo pertencentes à Balduína Barbosa, irmã de Marcos Barbosa, formado assim a 

fazenda Mostarda.  

João Roberto tinha muita amizade também com os filhos de Ignácio Gonçalves 

Barbosa, sendo que de seus dez filhos que constituíram família, oito se casaram com 

descendentes daquele bandeirante. 

E assim o Campo da Vacaria foi sendo explorado pela família desses pioneiros 

e demais famílias que foram chegando neste local. 

FOTO 2 - Limites do distrito de paz de Sidrolândia (Campo da Vacaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Zoé Prates Silvério/1991 
 

Em 1912 surge na região a Companhia  norte-americana- Brasil Land and 

Paching Company, com sede nos Estados Unidos da América que começa um processo de 

aquisições de terras num total de 145.705 ha. 
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Nos primeiros anos até a década de 20 a área adquirida pela companhia  era 

administrada por James R. Burr, cidadão de nacionalidade irlandesa, que passou a ser 

tratado pelos vizinhos como “Dom Jaime”. 

Em 1940,  com o Decreto de Lei nº 2.073 e 2.436, de 08 de março e 22 de 

julho, a propriedade foi incorporada pelo Governo Brasileiro através da Superintendência 

das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional. E em 1950  as terras foram 

transferidas  a Sociedade Anônima Cafeeira do Noroeste, através da transcrição 21.487  de 

25 de agosto de 1950 e passa a denominar-se Capão Bonito. 

Após ter adquirido esta área, a Companhia Paulista começa um processo de 

venda, onde Nicolau Zarvos Filho adquire uma área   equivalente a 14.015 ha. 

 

3  A  OCUPAÇÃO DA FAZENDA COMO FORMA DE DEMARCAÇÃO    
.TERRITORIAL 

  

O longo processo de organização e reorganização da sociedade se deu através 

da transformação da natureza primitiva em elementos sociais da paisagem tais como: 

campos, cidade, estrada entre outros.  Nessas obras  estão contidos os aspectos culturais e  

as características próprias de cada grupo social onde elas foram  inseridas. 
Um elemento muito utilizado para interpretar a sociedade e sua relação com a 

natureza  é o território. Quando se fala em território, logo temos em mente o espaço 

geográfico que constitui um país. O território é controlado por um Estado. Dentro dos 

limites do território de qualquer  país, administrado pelo Estado, vigoram leis próprias  e 

várias outras normas, que deixam de ter validade  fora de seus limites físicos, delimitados 

pelas fronteiras político-administrativas. Há também territórios sob a influência de 

instituições, organismos  e empresas que extrapolam os limites dos territórios nacionais,  a 

ONU, o FMI e a OTAN servem  como  exemplo. Esses territórios sem fronteira acabam 

interferindo direta ou indiretamente  nas decisões dos governos nacionais, ou seja, têm 

ação direta e indireta sobre a gestão dos territórios nacionais. 

Para entender melhor as relações que se estabelecem após a ocupação e 

produção de um espaço é necessário se fazer uma ampla análise da concepção de território. 

Le Boulergat  (1999) define: 

... território como sendo a porção de espaço terrestre sobre o qual um 
dado grupo, comunidade ou sociedade se organiza, se vincula, se 
identifica e exerce poder ou controle. Envolve não apenas o aspecto 
físico ou material   (ambiente natural e construído), mas o aspecto 
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imaterial dessa organização (representações sociais, sentimentos de 
vinculação, valores, códigos, simbologias e  organização política).  

A origem do território está ligada às características físicas, políticas, sociais, 

históricas e econômicas de um determinado grupo que procura consolidar seu domínio 

sobre a área territorial que ocupa, ao mesmo tempo em que estabelecem fronteiras 

delimitando o espaço onde procura exercer sua influência. As diferentes formas de 

apropriação do espaço geográfico determinam territorialidade nas diversas extensões em 

diferentes períodos de tempo. 

Territórios existem e são construídos nas mais diferentes escalas.  Ele pode 

estar sob o controle de uma tribo indígena, ou uma área mais ampla, como a Comunidade 

Européia. 

O território pode ter caráter permanente, com limites bem definidos há muito 

tempo (assim como eram as grandes fazendas antes de serem desapropriadas para fins de 

reforma agrária) ou existência temporária de duração por períodos variáveis, sejam 

séculos, décadas, anos e meses (esses assentamentos correm o risco de se tornarem  

fazendas novamente, vale ressaltar o caso da Colônia Agrícola de Dourados, onde vários 

lotes foram adquiridos por uma mesma pessoa formando assim  grandes extensões de 

terras novamente). 

A ocupação da Fazenda Capão Bonito  foi uma das iniciativas pioneiras na 

questão da implantação da reforma agrária em Mato Grosso do Sul.  Em 1987 existiam 

cinco projetos de assentamentos  em fase de emancipação. A partir de  1989, mais  quatro  

em fase de implantação, dentre eles, o Capão Bonito. 

Neste período a atuação do MST não era tão efetiva no Estado  Ao instalar-se 

na área as famílias oriundas das diversas cidades do Estado contavam apenas com o apoio 

dos sindicatos que os representavam. 

Sidrolândia possui onze assentamentos, seis deles encontram-se instalados  na 

mesma região, ou seja, a localidade ali deixa de ser grandes fazendas passando a serem 

divididas em pequenos lotes,  distribuídos pelo INCRA, de forma  a atender a reforma 

agrária e assentar as famílias para o desenvolvimento da agricultura familiar.  É 

interessante observar como a paisagem está sendo modificada com a atuação desses 

assentados que vão se apropriando e construindo, no que para eles seria,  o seu novo local. 

A delimitação de um pequeno território que é dele, mas que ao mesmo tempo está inserido 

em um território maior, significa a vitória  de uma luta que vem  sendo travada desde os 

primórdios de nossa  história. 
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A apropriação do território é um fator gerador de raízes  e de identidade 

cultural de um grupo social. Na realidade, uma comunidade deve ser compreendida dentro 

de seu território , pois a construção da identidade sociocultural das pessoas está ligada ao 

atributo do espaço concreto. Uma comunidade indígena, por exemplo, tem domínio social 

do território por meio da propriedade comunal; essa é uma das razões da existência da 

própria comunidade. 

SANTOS (1999:51) destaca que:  

(...) A configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem 
de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida 
que a anima(...) . O espaço é formado por um conjunto indissociável, 
solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 
ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no 
qual a história se dá (...). O espaço é hoje um sistema de objeto cada vez 
mais artificial, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de 
artificialidade(...).  

Os assentamentos são resultados da pressão exercida pela sociedade na busca 

constante para mudar a estrutura fundiária do Brasil. Ao apossar-se de um determinado 

pedaço do território, essa coletividade vai  organizando esse espaço. 

LE BOURLEGAT (2002)  coloca que a  organização de um espaço tem origem 

em:  

a- uma dinâmica social – o conjunto de relações estabelecidas 

intencionalmente entre indivíduos, como uma ação comunicativa, vindo a 

definir um grupo, comunidade ou sociedade num dado momento, por um 

processo de identidade coletiva ; 

b-  um arranjo espacial – é o arranjo do ambiente natural  construído e do 

ambiente mental e simbólico, resultante da dinâmica social. Esse arranjo do 

espaço ou meio ambiente, ainda que resultado da dinâmica social, uma vez 

construído, passa a agir sobre essa dinâmica social. 
É difícil analisar as relações que envolvem os assentados, neste assentamento, 

porque existem fatores que impedem o estabelecimento de uma identidade territorial 

profunda. Esses fatores podem ser citados como: 

- cerca de 60% dos lotes já se encontram hoje com o quarto ou quinto 

parceleiro; 

- há uma precária união no sentido da busca de implantação de projetos 

viáveis para o desenvolvimento de atividades produtivas integradas, 

fortalecendo assim o bem da  coletividade; 
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-  discordância das ações tomadas por parte de quem dirige uma associação  

leva os dissidentes a formarem novos grupos; 

- as divergências políticas também contribuem para faccionar a coletividade. 

Embora o assentamento Capão Bonito seja um caso a parte dos assentamentos 

mais recentes, com doze anos de existência, algumas conquistas estão sendo consolidadas e 

a identidade territorial começa a fluir com o amadurecimento,  principalmente dos 

primeiros assentados, ou seja, aqueles que se apossaram primeiramente desse território. 

O município de Sidrolândia possui uma área de 656.200 ha. Caracterizava-se 

por apresentar grandes latifúndios, os quais ocupavam 58% de sua área física. 

Estrutura  Fundiária estava estruturada de acordo com o quadro 3: 

QUADRO  3-  Estrutura fundiária do Município de Sidrolândia.  

MÓDULO (HA) NUMERO DE 
ESTABELECIMENTOS

ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

0 – 10 23 131 0,02 
10 – 100 150 6.386 1,00 

100 – 1000 378 159.946 24,37 
1000 – 10.000 144 347.166 52,90 

10.000 2 36.021 5,50 
Fonte: INCRA/1989 

Em  Sidrolândia os problemas fundiários sempre estiveram voltados para 

Fazenda Capão Bonito, uma propriedade de aproximadamente 14.015,00 ha, cuja 

exploração estava baseada na pecuária extensiva. As  vistorias realizadas pelo INCRA, 

sempre classificaram-na como  Latifúndio por Exploração. 

Visando a  possibilidade de implantação de assentamento nessa área, o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Sidrolândia/MS visitou  a Superintendência Regional 

do INCRA  para relatar que essa era uma propriedade com todas as características 

necessárias para o processo de assentamento de famílias de trabalhadores sem terras. 

Em 1975 chega a Sidrolândia o senhor Francisco José Medeiros e funda o 

Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura e filia-se a FETAGRI.  Medeiros foi o 

primeiro Presidente e com uma vasta experiência, tinha como objetivo formar lideranças 

para organizar no Estado uma frente de luta pela Reforma Agrária. 

O Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Sidrolândia,  preocupado 

na solução dos problemas dos trabalhadores sem terra, realizou pesquisa no município 

visando à localização de uma propriedade que fosse ideal para implantação de Projeto de 

assentamento, para satisfazer ao anseio dos sem terra de sua área de ação. E descobre a 
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Fazenda Capão Bonito. 

De 1981-83 Nicolau Zarvos, preocupado com seus interesses, resolveu 

arrendar parte da fazenda, onde  um dos arrendatários era o senhor Medeiros. Ainda como 

representante do sindicato em 1985 o senhor Medeiros solicita ao delegado do INCRA a 

desapropriação da Fazenda Capão Bonito. Em 1988  Maria Lourdes Suckow  filia-se ao 

Sindicato e começa a acompanhar sempre o Diário Oficial, descobrindo  que o Presidente 

José Sarney, através do decreto nº 97.617 de 06 de abril de 1989, desapropria para fins de 

Reforma Agraria  uma área de 2.705 ha  da fazenda Capão Bonito. 

De posse do Diário Oficial,  os membros do Sindicato entram em contato com 

mais nove Sindicatos do Estado como Campo Grande, Terenos, Maracaju, Coronel 

Sapucaia, Sete Quedas, Mundo Novo, Naviraí, Ivinhema e Eldorado   para a ocupação da 

referida área. 

No dia 05 de agosto,  num sábado à noite, a área é ocupada pelas famílias 

associadas a esses sindicatos. Na segunda-feira  a polícia retirou as famílias que ficaram 

acampadas no Sindicato de Sidrolândia  durante um mês. Com isso Lourdes,  presidente do 

Sindicato, começa as negociações  com o governo do Estado e INCRA para liberação da 

área. A área na época estava sendo ocupada com o rebanho do pecuarista Lúdio Coelho,  

que arrendava de Nicolau Zarvos.  Assim que o gado foi retirado,  o Governador Marcelo 

Miranda liberou para que as famílias pudessem retornar à fazenda ou irem para suas casas. 

A maioria ou seja cem famílias resolveram ficar acampadas na área. A ocupação da área 

aconteceu de forma diferente; cada família que voltou podia escolher 1 ha de terra para 

trazer seus animais e plantar sua rocinha até a demarcação dos lotes pelo INCRA. Os lotes 

foram demarcados e entregues para 132 famílias e um ficou reservado para Empresa de 

pesquisa e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul doada  posteriormente  para uma 

família. Em 1998 foi desapropriada o restante da área e assentadas mais 318 famílias,  

formando o assentamento Capão Bonito II. 

 

4 IMPLANTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 

 
Em 14 de dezembro de 1988, o Instituto Nacional de Reforma Agrária 

apresenta a Proposta de Criação do Projeto de Assentamento Capão Bonito (ver anexo D). 

O mesmo seria implantado em uma área de 2.705,00 há, oriundo do imóvel denominado 

Fazenda Capão Bonito, localizado no Município de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do 

Sul. A referida área foi  objeto de desapropriação amigável, num total de 11.070,00 ha.  A 
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proposta sob o número 346/88,   encontrava-se  em tramitação na SEREF/ Brasília. E em  

06 de abril de 1989 sai o decreto n.º 97.617 para fins de Reforma Agrária, com escritura de 

desapropriação amigável (ver anexo A). 

O termo efetivo de posse foi emitido no dia 17 de agosto de 1989 através da 

Comarca de Sidrolândia,  em cumprimento ao mandato de EMISSÃO DE POSSE nº 

002/89, em caráter de desapropriação a Justiça move contra Nicolau Zarvos Filho pelo  

Juiz dessa Comarca, Dr. Marcelo Câmara Raslan. O referido mandato,  o mesmo foi 

recebido pelos senhores Firmino D’Avila Gonçalves,  Capataz, José Aquino da Silva 

responsável pela parte de pecuária e Edson Benites Pires,  responsável pela lavoura da 

fazenda. 

Após os tramites legais,  o INCRA fez um amplo estudo  envolvendo os 

aspectos físicos da área para  implantação definitiva das famílias e descrita a seguir. 

I - O Estudo físico da área 

• Relevo 

De maneira geral, a  área apresenta relevo plano  suavemente ondulado com 

declividade variando entre 3 a 8%. Essas características  indicam a predominância de solos 

não inundáveis e profundos e apresentam ainda afloramento de rocha em vários pontos 

desordenados. 

• Geologia 

Apresenta formas convexas, relevo do topo convexo, de grande dimensão, 

separados por vales de fundo e V ou planos. 

Nos vales de fundo plano e baixas vertentes dissecadas contém material aluvial 

clolobidal e de alteração de basalto, com solos hidromórficos no fundo do vale. 

Apresentam características geomorfológicas de arenitos cretáceos da formação 

Bauru, sedimentos terciários e quaternários. 

• Vegetação 

Com os dados levantados, constatou-se que aproximadamente 70% da área já 

foi desmatada. Em sua maior parte foram implantadas pastagens artificiais. Hoje, em boa 

parte dessas áreas, encontraram-se formações fisionômicas de vegetação secundária. 

Acredita-se que isso vem ocorrendo devido à má conservação das pastagens e a incidência 

de freqüentes queimadas. Existem também áreas preparadas para o cultivo de lavouras 

anuais. Os agrupamentos florísticos existentes antes do desmamamento eram Savana 

Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta, Savana Parque, Savana Gramínea e Floresta 

aluvial. 
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• Potencial Hídrico    

A área é servida por dois cursos d’ água que margeam parte de seus limites, os  

córregos Arrozal e  Olho d’água. Compõe também esse potencial mais três nascentes que 

deságuam nos dois cursos d’água. 

• Clima e Precipitação 

O clima predominante da região é definido como subtropical com temperaturas 

médias anuais entre 20º a 22º C. 

 A precipitação varia entre 1.300 a 1.400 mm, sendo que há uma distribuição e 

concentração expressiva destes valores de setembro a abril. Ocorre um  como período seco  

de 4 meses, de maio a agosto,  onde há uma queda considerável de incidência de chuvas.. 

Nos meses de baixa precipitação, há um declínio acentuado da temperatura, quando se 

constata a ocorrência de geadas. A umidade relativa do ar está em torno de 70 a 76%.  

• Solo 

O levantamento dos solos identificou as seguintes unidades de mapeamento: 

I - Latossolo Vermelho- Escuro álico horizonte A moderado, textura média 

associada a areias quartzosas álicas horizonte A moderado relevo suave ondulado e plano, 

fase savana arbórea aberta. 

II - Latossolo Vermelho- Escuro epidistrófico horizonte A moderado textura 

média associada a areias quartzosas álicas,  relevo suave ondulado e plano, fase savana 

parque. 

III - Latossolo Roxo álico – Horizonte A moderado textura argilosa relevo 

plano associado a Latossolo Vermelho- Escuro distrófico, textura argilosa relevo suave 

ondulado, fase savana arbórea densa. 

IV - Latossolo Roxo distrófico- Textura argilosa relevo plano, horizonte A 

moderado, fase savana arbórea densa. 

V - Glei Pouco Húmico distrófico- Relevo plano suave ondulado, textura 

média associado a areias quartzosas álicas horizonte A moderado relevo plano e suave 

ondulado, fase campo de várzea. 

VI - Solos orgânicos textura argilosa com associação de Gley Pouco Húmico 

distrófico textura média relevo plano, fase campo de várzea. 

O levantamento de solos  é   fundamental importância  para tomada de decisões 

a respeito da distribuição dos lotes, suas áreas e potencialidades. 

II  Aptidão agrícola das terras 
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A avaliação da aptidão agrícola das terras tem como objetivo caracterizar as 

condições de uso e manejo dos solos, considerando fatores como: propriedades químicas, 

físicas e sua viabilidade de melhoramento . 

Após a coleta de dados as amostras foram levadas para fazer uma análise das 

propriedades químicas e foi estabelecida conforme o grau de limitação das terras, as 

classes de aptidão agrícola. 

III - Condições agrícolas das terras 

Fatores limitantes: 

• Deficiência de fertilidade 

• Deficiência  d´água 

• Deficiência de oxigênio ou excesso de água 

• Suceptibilidade a erosão 

• Impedimentos à mecanização 

Na região de localização do Projeto de Assentamento  Capão Bonito, os solos 

apresentam baixa fertilidade natural, constituindo-se num fator limitante ao 

desenvolvimento agrícola.  

Para que se faça um parcelamento adequado do projeto, deve-se levar em 

consideração as potencialidades produtivas da área, não deixando de se considerar o perfil 

sócio econômico do parceleiro para que se promova o crescimento social do trabalhador 

rural, objetivo maior da Reforma Agrária.  

O projeto de Assentamento Capão Bonito tinha como objetivo principal a 

mudança nas condições de aproveitamento da terra, com a criação de novas propriedades, 

voltadas para a produção de alimentos básicos e a sua incorporação ao processo produtivo, 

tendo como  resultado imediato, a melhoria das condições sócio-econômicas das famílias 

beneficiadas, propiciando um maior desenvolvimento ao município e à região.  

A meta era assentar 133 famílias de trabalhadores rurais em lotes de 14.0, 16.0, 

19.0 ou 22 ha (ver anexo E). Para dar condições de sobrevivência e prosperidade a estes 

colonos, o INCRA e demais órgãos Estaduais e Municipais deveriam cumprir as seguintes 

metas: 

Construir 03 escolas rurais, 03 poços tubulares em pontos estratégicos, 01 posto de saúde, 

01 centro comunitário, 22 Km de estradas, sendo 11 alimentadoras e 11 de penetração. 

Na fase inicial os assentados foram contemplados com os seguintes créditos: 

Alimentação CR$ 2.432,53; 
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Habitação no valor de 853 BTN por família. 

Esses benefícios ocorreram sob forma de empréstimos, cujos  valores serão 

computados no custo da parcela. 

Quanto ao início da produção o assentado poderia fazer uso do Fomento 

Agrícola no valo de 580 BTNs/ Família para adquirir insumos e a título de investimento 

existia o PROCERA- Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária. 

 Os trabalhadores rurais que  ocuparam a área do P.A Capão Bonito  foram 

apresentados pelos Sindicatos Rurais. O perfil encontrado para os candidatos a parceleiro e 

seus dependentes foram conforme os gráficos a seguir elencados: 

Gráfico 1 - NATALIDADE 
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Fonte: INCRA/1989 
 

 A maior parcela de ocupantes do assentamento nasceu na região Sudeste e 

Centro-Oeste, apesar de  somente os Sindicatos de Mato Grosso do Sul terem organizado 

as famílias para ocuparem a área. 

  Gráfico 2 – FAIXA ETÁRIA 
 

8%

72%

20%

20 anos
20 a 50 anos
50 anos

 
Fonte: INCRA/1989 
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 A maior faixa etária da população encontra-se entre 20 e  50 anos.  Deve se 

considerar, no entanto, o fato de que muitas famílias ainda não tinham trazido seus filhos 

no início da implantação do assentamento. 

 

  Gráfico 3 – SEXO 
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Fonte: INCRA/1989 

A análise desse gráfico evidencia que a predominância da população era do 

sexo masculino, porque aqui não estão incluídos os dependentes. 

 

  Gráfico 4 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
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Fonte: INCRA/1989 

Nota-se que grande parte dos parceleiros não conseguiu concluir o Ensino 

Fundamental ou  Médio, pois não se encaixam numa escolaridade completa, apenas sabem 
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ler e escrever.  

 
 Gráfico 5 – ASSOCIATIVISMO 
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 Fonte: INCRA/1989 

 

Inicialmente no assentamento foi fundada a Associação dos Pequenos 

Produtores, mas nem todos os assentados participaram da formação dessa associação. 

 

  Gráfico 6 - CRÉDITO RURAL 
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Fonte:INCRA/1989 
   

Dos assentados somente vinte e cinco por cento adquiriu algum tipo de 

financiamento, o restante não tem experiência com crédito rural. 
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Gráfico 7 - AGRICULTURA MECANIZADA 
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Fonte: INCRA/1989 
 

 

A maioria dos assentados  não possuía experiência com a agricultura 

mecanizada. No trabalho com a agricultura manual há  cem por cento de experiência. 

 

 

  Gráfico 8 - COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA 
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  Fonte: INCRA/1989 
 

Um grande número de assentados não possui experiência com a 

comercialização dos produtos agrícolas. 

Dentre os dependentes dos assentados, foram feitos os seguintes 

levantamentos: 
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  Gráfico 9 – FAIXA ETÁRIA 
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Fonte: INCRA/1989 

 

No levantamento dos dependentes do assentamento, pode se notar que a 

predominância de idade é de crianças e jovens até vinte anos. 

 

 

  Gráfico 10 – SEXO 
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 Fonte: INCRA/1989 
 
 Dentre a população mais jovem há predominância do sexo feminino. 
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Gráfico 11 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
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 Fonte: INCRA/1989   
  
 

Para analisar os índices do Gráfico 11  é necessário levar em consideração a 

faixa etária, pois a população que predomina é de crianças e jovens, 61% até 20 anos. 

assim 72%  ainda se encontra em curso no ensino fundamental.  

A disponibilidade de força de trabalho familiar constitui fator de organização 

da unidade produtiva, do tamanho da área e da seleção e combinação das atividades 

agrícolas. A força de trabalho considerada é a mão-de-obra disponível para o trabalho 

agrícola. 

Parte-se do princípio que um homem adulto tem a máxima capacidade para 

desenvolver as suas atividades físicas e este valor corresponde a 01(um). 

A partir deste parâmetro, em relação à idade, sexo e características, são 

determinados os equivalentes homens para cada componente familiar.  

O agrupamento das forças de trabalho dos componentes familiares determina a 

força de trabalho familiar, cujos coeficientes estão demonstradas no Quadro 4. 

Por exemplo, tem-se uma família composta de pai, mãe e um filho de 10 anos, 

a força de trabalho equivale ao trabalho realizado por dois homens adultos. 

Quadro 4 - Faixa etária 

                                 FAIXA ETÁRIA                        ADULTOS 

ANOS 0-9 10-13 14-16 17-19 MULHER HOMEM 

HOMENS 0,00 0,25 0,50 0,75 0,75 1,00 
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Parcelamento dos lotes 

Os elementos levados em consideração para efetuar o parcelamento foram a 

fertilidade dos solos, relevo, hidrografia  e a força de trabalho familiar. Procurou-se 

adequar o parcelamento de forma a atender um total de 133 famílias, cadastradas e 

selecionadas pelo INCRA, que já se encontravam na área, vivendo em acampamentos e 

cultivando a terra de forma comunitária, aguardando o parcelamento definitivo do Projeto. 

Embora aparentemente alguns lotes tenham área superior aos tamanhos 

estabelecidos, foi levada em consideração apenas a área agricultável de cada lote, uma vez 

que  o restante constituído de brejos ou áreas com afloramentos rochosos. Assim, adotou-

se tamanho menor para as parcelas de fertilidade e relevo mais favorável, que seriam 

exploradas por famílias de menor força de trabalho. Espera-se obter assim, renda líquida 

proporcional para os diversos tamanhos de famílias, procurando assegurar não somente  a 

subsistência, mas também condições de prosperidade para as mesmas. 

Após  estudos feitos sobre as condições físicas da área e análise do 

levantamento sócio-econômico aplicado pelo INCRA, foi realizado o parcelamento, tendo 

sido apurado um total de 133 parcelas com áreas assim distribuídas: 

• 24 lotes de 14 ha; 

• 39 lotes de 16 ha; 

• 18 lotes de 19 ha ; 

• lotes de 22 ha. 

O INCRA deixou uma área de 17 ha  para a implantação do núcleo urbano. No 

núcleo urbano os lotes são distribuídos às pessoas que querem implantar atividades 

comerciais. Os assentados não têm direito aos lotes do núcleo urbano. Hoje, no núcleo 

urbano encontra-se instalado um  telefone público (orelhão), a escola, o centro 

comunitário, uma loja de roupas, uma farmácia, dois mercados,  uma loja de material de 

construção, um estabelecimento que vende produtos agropecuários, um que fornece 

refeições e um que vende produtos panificados, e a máquina de arroz,  bem como duas 

igrejas evangélicas. (Ver anexos)   
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CAPÍTULO 3  
 

 ANÁLISE DOS AVANÇOS E DAS CONQUISTAS DOS 
ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS  DO ASSENTAMENTO 

 

 

1 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

1.1 PRODUÇÃO 

Segundo Maria Lourdes Sukow, a primeira forma de produção no 

assentamento foi coletiva e plantou-se uma lavoura de oito  hectares  de milho; a  

prefeitura doou o óleo, o Terrasul entrou com as máquinas e o Estado doou a semente e o 

adubo. Posteriormente, mesmo tendo um potencial muito fraco para a agricultura, 

detectado pelo próprio INCRA, foi levantado o que cada lote poderia produzir no prazo de 

cinco anos. Tabela de 1 a 4.  

Plano de Aproveitamento 

 

TABELA 1 - Lotes de 14,0 hectares 
HECTARES/ANO DISCRIMINAÇÃO 

I II III IV 

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO 0,5 0,5 0,5 0,5 

RESERVA FLORESTAL E/OU  

ÁREA INAPROVEITÁVEL 

9,5 7,0 3,0 3,0 

CULTURAS:ARROZ 

MILHO 

FEIJÃO 

MANDIOCA 

ALGODÃO 

ABACAXI 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

2,0 

- 

1,0 

0,5 

0,5 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

3,0 

4,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,0 

3,0 

4,0 

1,5 

PECUÁRIA: BOVINOCULTURA DE LEITE - - - - 

Fonte: INCRA/1989 
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TABELA 2 - Lotes de 16,0 hectares 
HECTARES/ANO DISCRIMINAÇÃO 

I II III IV 
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO 0,5 0,5 0,5 0,5 

RESERVA FLORESTAL E/OU  
ÁREA INAPROVEITÁVEL 

10,0 8,0 3,5 3,5 

CULTURAS:ARROZ 
MILHO 
FEIJÃO 

MANDIOCA 
ALGODÃO 
ABACAXI 

0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
2,0 
- 

1,0 
0,5 
0,5 
2,5 
2,5 
1,0 

2,0 
1,5 
1,5 
3,5 
3,5 
1,5 

2,0 
1,5 
1,5 
3,5 
3,5 
1,5 

PECUÁRIA: BOVINOCULTURA DE LEITE - - - - 
Fonte: INCRA/1989 

TABELA 3 - Lotes de 19,0 hectares 
HECTARES/ANO DISCRIMINAÇÃO 

I II III IV 
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO 0,5 0,5 0,5 0,5 

RESERVA FLORESTAL E/OU  
ÁREA INAPROVEITÁVEL 

8,5 6,0 4,0 4,0 

CULTURAS:ARROZ 
MILHO 
FEIJÃO 

MANDIOCA 
ALGODÃO 
ABACAXI 

0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
- 
- 

1,0 
0,5 
0,5 
2,5 
- 

1,0 

1,5 
1,0 
1,0 
2,5 
- 

1,5 

1,5 
1,0 
1,0 
2,5 
- 

1,5 
PECUÁRIA: BOVINOCULTURA DE LEITE 8,0 8,0 8,0 8,0 

Fonte: INCRA/1989 

TABELA 4 - Lotes de 22,0 hectares 
HECTARES/ANO DISCRIMINAÇÃO 

I II III IV 
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO 0,5 0,5 0,5 0,5 

RESERVA FLORESTAL E/OU  
ÁREA INAPROVEITÁVEL 

9,5 6,5 4,5 4,5 

CULTURAS:ARROZ 
MILHO 
FEIJÃO 

MANDIOCA 
ALGODÃO 
ABACAXI 

0,5 
0,5 
0,5 
1,5 
- 
- 

1,0 
0,5 
0,5 
2,5 
- 

1,0 

1,5 
1,0 
1,0 
3,0 
- 

1,5 

1,5 
1,0 
1,0 
3,0 
- 

1,5 

PECUÁRIA: BOVINOCULTURA DE LEITE 9,5 9,5 9,5 9,5 
Fonte:INCRA/1989 

Em 1990 verificou-se que 85% da área do assentamento apresentava baixa 

fertilidade, exigindo  aplicação de insumos agrícolas em quantidade considerável, 

encarecendo assim a produção agrícola. 

Seguindo orientação da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Mato Grosso 

do Sul e através de parceria estabelecida com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Agrosul e Terrasul, foram fornecidas 08 toneladas de calcário para cada família assentada, 

que foi pago posteriormente em produto agrícola. O maquinário para o preparo do solo foi 
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doado pela prefeitura e as sementes doadas pela Empaer. 

Embora  tenha sido previsto o cultivo de vários produtos, a agricultura não 

consegue ser viabilizada. Os motivos que inviabilizaram esses cultivos foram a baixa 

fertilidade do solo e a difícil comercialização. Dessa forma, não tendo  condições de 

produzir,  algumas famílias começam a comercializar os lotes. Preocupada com a evasão 

dos assentados, a Empaer orienta os produtores a buscarem na produção do leite  uma 

alternativa econômica para se manterem na terra. Por isso os produtores vão em busca de 

recursos do PROCERA para adquirir 642 matrizes, iniciando assim a produção de leite.  

Em 1992 começa a se instalar,  no município de Sidrolândia, o abatedouro de 

aves AGROELIANE, que iria funcionar em parceria integrada com os produtores. 

Mas o assentamento enfrentava dois problemas cruciais para instalação de 

aviários: a falta de energia elétrica e a falta de água. Além  de faltar água para os animais, 

faltava também para manter as necessidades básicas da comunidade. Esse fato ocorria em 

função do secamento  do lençol freático dos poços . Nos lugares onde o lençol era mais 

superficial, ocorria constantemente o desmoronamento, mesmo nos poços revestidos, 

devido à estrutura do solo ser constituída de areia quartizoza.  A falta d’água já era fator 

limitante para bacia leiteira e inviabilizava qualquer tentativa de expansão  e diversificação 

de atividade. Para solucionar o problema, a Empaer, a Associação dos Produtores, o 

Sindicato dos Trabalhadores e Lideranças Políticas do município procuraram ajuda. Com 

um poço perfurado, a Empaer com apoio da Comissão Estadual do Procera e INCRA, 

elaboraram o projeto da Rede de Abastecimento de água para atender 133 famílias, cujo  

projeto foi financiado pelo Banco do Brasil através do FCO/PAPRA. A rede foi implantada 

pelo sistema de pressurização,  atendendo 90% dos beneficiários. 

Em 1996 o abatedouro de aves havia sido vendido para a CEVAL e como 

alternativa econômica para o assentamento a Ceval atendeu uma reivindicação dos 

assentados instalando no assentamento 33 aviários. 

A instalação desses aviários  só foi possível através de ações conjuntas, onde a 

Empaer, o Sindicato e a Associação buscaram junto a FETAGRI e CONTAG a 

viabilização de recursos do PRONAF. O Banco do Brasil liberou os recursos do FCO, o 

Governo do Estado rebaixou a rede de alta tensão e melhorou a estrada de acesso  dos 

travessões internos do assentamento; a Prefeitura fez o serviço de terraplanagem para a 

construção dos aviários e a Ceval avalizou os financiamentos. O rebaixamento da rede de 

energia facilitou a vida dos produtores de leite.  O PROCERA financiou 94 trituradores 

para dar suporte a alimentação do gado no período de seca. Com o alto consumo de água 
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pela avicultura, era necessário mais um poço, o perfurado pela Fundação Nacional de 

Saúde. 

 

FOTO 3 – Galpão de alojamento de frangos 

  
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

Houve também a iniciativa da criação do bicho da seda, foi onde dos quatro 

produtores que iniciaram a produção, somente dois conseguiram levar adiante,  devido o 

uso constante de  adubação orgânica para recompor o solo  e cultivar a amora. 

 

             FOTO 4 -  Criação de bicho da seda. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

Vale ressaltar também que o assentamento não conta hoje com nenhuma linha 
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de crédito para investimento na propriedade ou mesmo para a diversificação das atividades 

econômicas. 

Basicamente, o assentamento comercializa dois tipos de produtos: o frango,  

que é desenvolvido de forma integrada entre avicultor e o abatedouro de aves de 

Sidrolândia e o leite  entregue agora no período de entre safra 500 l/dia ao Laticínio 

Imperial em Sidrolândia e 2000 litros entregues em Rio Brilhante. 

 a. A Implantação da ARCO em Sidrolândia 

Há no Brasil, hoje, cerca de 4,1 milhões de famílias produzindo em regime de 

agricultura familiar, 600 mil das quais em assentamentos da reforma agrária. Esse grupo é 

responsável por boa parte dos alimentos que são postos à mesa dos brasileiros e por uma 

grande variedade de produtos agrícolas, além de artesanato e insumos para a agroindústria.  

Para dar agilidade ao processo produtivo e profissionalizar as ações de agricultores 

familiares e trabalhadores rurais assentados foram criadas, sob a coordenação da Secretaria 

de Reforma Agrária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as Agências Regionais de 

Comercialização (ARCO).  

Essas agências atuam assessorando os grupos de agricultores familiares na 

comercialização da sua produção;  organizando comitês regionais de gestão das cadeias 

produtivas de maior interesse dos agricultores familiares; realizando estudos sobre as 

possibilidades do agro-negócio, identificando a situação atual e tendências das cadeias 

produtivas. 

Indica também  novas oportunidades a agricultores familiares e trabalhadores 

rurais assentados;  mobilizando, organizando e capacitando os agricultores familiares e 

trabalhadores rurais assentados;   estimulando a articulação dos serviços de assistência 

técnica e assessoramento de especialistas para questões específicas;    estimulando a 

demanda de pesquisa;  e difundindo tecnologias já disponíveis.  

Atuando em áreas com grande concentração de produtores, as ARCOS se 

estruturaram  convenientemente, mas, de um  modo geral, se organizaram em três 

instâncias gerenciais: geral, de produção  e de comercialização.  

À área de produção cabe levantar o que está sendo produzido e em que 

quantidade, ou seja, identificar as cadeias produtivas. Qualquer falha ou deficiência 

detectada no processo é sanada por meio de cursos de capacitação ou orientação de novas 

estratégias. A ARCO também busca recursos em parceria para a realização de 

investimentos necessários à melhoria da produção.  
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À área de comercialização cabe buscar mercados consumidores. Para isso, 

promove avaliação criteriosa da qualidade do que está sendo produzido. A partir daí, é feita 

uma pesquisa de mercado, planejamento de marketing e contatos comerciais são efetivados 

para que seja realizada a venda propriamente dita.  

As ARCOS se articulam através dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CEDRS), que recebem apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS). Além disso, articulam outras parcerias no 

âmbito  local e regional que permitem o desenvolvimento de projetos de interesse dos 

produtores.  

As agências são coordenadas pela Agência Nacional de Comercialização, a 

ARCO BR, encarregada de viabilizar soluções para problemas específicos, promover o 

intercâmbio de experiências, buscar parcerias em âmbito nacional e internacional e 

fortalecer a imagem institucional da produção e dos serviços da agricultura familiar e da 

reforma agrária brasileiras. Foi criado também, em parceria com a organização não-

governamental Instituto Pró-Natura, um escritório em Paris, França, responsável pela 

busca de negócios na Europa. 

Em Sidrolândia a ARCO foi instalada em 02.10.2001 e fez um levantamento da 

produção do assentamento,  detectando os  seguintes produtos: 

 

Pastagem: 1.400,5 ha                                                  Milho: 48,5 ha 

Mandioca: 23 ha                                                         Amendoim: 2 ha 

Bovinos: 2.041                                                            Feijão: 4 ha 

Carneiros: 48                                                              Amora: 8 ha 

Porcos: 519                                                                 Eucalipto: 6 ha 

Galinha caipira:2.631                                                 Napiêr: 6,5 ha 

Eqüino: 61                                                                  Cana-de-açúcar: 7,5 ha 

Arroz: 14 ha 

 

Essa agência de comercialização atende também os municípios de Campo 

Grande, Maracaju, Dois Irmãos do Buriti,  Nova Alvorada, Terenos, Rio Brilhante 

Corguinho, Jaraguari e Sidrolândia. 
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 FOTO 5 - Agência da ARCO em  Sidrolândia 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

B.  Implantação do PACTo/Ms 

 O PACTo é um programa de Apoio Cientifico e Tecnológico aos 

Assentamentos de Reforma Agrária, desenvolvido em parceria com o INCRA, CNPq, 

IDATERRA, EMBRAPA e UEMS. É uma experiência piloto em,  iniciada pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) e  Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

Inicialmente ele foi implantado nos assentamentos de   Capão Bonito em Sidrolândia,   

PAM e PANA em Nova Alvorada do Sul e Tamakavi em Itaquiraí, todos em Mato Grosso 

do Sul. Tem como objetivo disponibilizar ciência e tecnologia para contribuir com o 

processo de desenvolvimento sustentável de assentamentos rurais.  Suas prioridades são: 

• trazer aportes da comunidade científica  

• reforçar as sinergias entre as três áreas de atuação( saúde, educação e produção) 

• preparar a comunidade assentada para novos desafios. 

A proposta do programa é desenvolver um modelo de atuação onde as 

instituições que atuam nas áreas de Ciência e Tecnologia trabalhem integradas, na 

resolução das dificuldades sociais enfrentadas pelos trabalhadores rurais, auxiliando no 

desenvolvimento das comunidades assentadas. Composição básica do programa a curto 

prazo e a longo prazo: 
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• Ações emergenciais  e de complementação de órgãos competentes  

• Capacitação de técnicos para lidar com as especificidade dos assentamentos 

• Ações visando consolidar os assentados como agricultores 

• Capacitação da comunidade assentada para as exigências e desafios das 

novas formas de inserção econômicas  

Dois conceitos de ações do pacto se enfrentam;  de um lado, o que visa 

exclusivamente ao desenvolvimento em termos econômicos, comerciais e tecnológicos. 

De outro, propostas de uma reforma agrária que ofereça qualidade de vida, oportunidade 

de mudanças e inclusão de pessoas no processo de desenvolvimento. Por exemplo, se for 

um lado o pacto discute a melhoria da produção leiteira com técnicos da EMBRAPA, 

IDATERRA e UEMS, por meio de reuniões sobre o controle sanitário convencional e 

alternativo, procurando conscientizar o grupo para o uso preventivo de vacinas. Por outro 

lado, também o programa realiza cursos e palestras educativas baseadas em propostas 

inovadoras na área da saúde aos moradores do assentamento. 

Diante destes cenários, os integrantes do PACTo MS possuem dois grandes 

desafios pela frente. Primeiro, enfrentar as dificuldades encontradas no processo 

organizacional dos projetos. Em segundo, a utilização da Ciência e Tecnologia para 

despertar o potencial de cada membro das comunidades assentadas, visando a construção 

de um caminho de desenvolvimento solidário, igualitário autônomo e em harmonia com o 

meio ambiente. O PACTo atua em quatro  áreas, a saber: Educação, Saúde,   Produção e 

Meio Ambiente. No desenvolvimento dos trabalhos as principais dificuldades encontradas 

são: 

• Modelo Experimental – dificuldade na Gestão 

• Comprometimento– pouca participação (voluntários) 

• Comunidade com capital social desestruturado – (baixo auto-estima – falta de 

confiança – Desunião) 

• Conceito conflitantes( expectativas de resultados econômicos a curto prazo) 

• Pouca disponibilidade de tecnologia apropriadas ao perfil dos assentamentos 

• Falta de fontes de fomento/crédito 

C. resultados preliminares obtidos pelo programa 

• Mobilização das instituições parceiras na discussão da Reforma Agrária e a 

responsabilidade social de cada um em relação a este tema 
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• Início da recuperação da motivação das comunidades dos assentamentos trabalhados 

através da mobilização para formação de grupos de interesse e de gestão de atividades 

específicas 

• Início do processo de mudança de comportamento em relação ao tratamento de ações 

sociais de forma integrada e participativa por parte das instituições parceiras 

• Mobilização da comunidade (famílias, poder público municipal, estadual) para 

instalação de infra-estrutura básicas no assentamento, infra-estruturas essas solicitadas 

por ocasião dos seminários realizados em julho de 2001 no assentamento 

• Organização e reconstrução da aprendizagem utilizando a inserção de recursos 

tecnológicos no processo didático pedagógico –  

• Melhoria da Atividade Leiteira –  

• Estudo da cadeia produtiva da avicultura no assentamento - 

• Novas alternativas para os assentamentos (culturas, agroindústrias, atividades não 

agrícolas, etc.)   

• Capacitação em produção alternativa de leite (leite orgânico) – implantação de 

incubadora cooperativista  

• Curso permacultura  

• Implementação da biblioteca 

• Implantação de horta escolar 

 

  FOTO 6 -  Viveiro de mudas construído pela  comunidade  para produzir mudas  nativas, 

com o apoio do PACTo-MS. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 
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2 ASPECTOS SOCIAIS 

 

2.1 ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 

A associação tem por objetivo promover a implantação e a defesa dos 

interesses dos seus associados e incentivar a melhoria técnica, profissional e cultural de 

seus integrantes. Possui uma área de ação limitada pelos seus objetivos, podendo ou não 

comercializar,  realizando  apenas operações financeiras normais e não  tendo finalidade 

de realização de empréstimos ou aquisições com o governo federal.  

As cooperativas, por sua vez, têm por objetivo viabilizar e desenvolver a 

atividade produtiva de seus associados, transformar bens atuando ao nível de mercado, 

armazenando e comercializando, dando assistência técnica e educacional aos cooperados. 

A área de ação é apenas limitada por seus objetivos, podendo realizar atividades de 

comércio diretamente,  operações financeiras usuais, operações de empréstimos do 

governo federal , facilitando, claramente, as suas operações de aquisições de produtos.  

No ano de  1995, o assentamento  possuía  apenas uma associação e uma 

cooperativa. Hoje o Assentamento possui a Associação dos Pequenos Produtores, a 

Associação dos Avicultores, a Cooperativa Cooperbom, o Clube de Mães, a Associação de 

Pais e Mestres e o grupo de Pequenos Produtores.   

   FOTO 7 -  Sede do Clube de mães. 

 
Fonte:  Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 
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  FOTO 8 –Futuras instalações da Cooperativa Cooperbom. 

 
 Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

3  SAÚDE 

 

O projeto inicial do INCRA previa a construção de um posto de saúde para 

atender a demanda existente a partir do assentamento das famílias. Essa construção  se 

concretizou somente  no ano de 2002. 

A população assentada, quando precisava de médico, deslocava-se por conta 

própria para Sidrolândia, onde era atendida no Centro de Saúde Central e no hospital.  

Quando os casos eram mais graves o próprio hospital encaminhava o paciente para Campo 

Grande (essa prática acontece até hoje e não somente com os assentados, mas também com 

a população de um modo geral). 

A partir  de setembro de 1991, o Ministério da Saúde lança o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, com o objetivo de: 

- Melhorar, através dos Agentes Comunitários de Saúde, a capacidade da 

população de cuidar da sua saúde, transmitindo-lhe informações, conhecimentos e 

contribuir para a construção e consolidação dos sistemas locais de saúde. 

Em 1994, esse programa é estendido para a Região Centro-Oeste, cujo 

gerenciamento  se dá  no plano nacional, estadual e municipal, onde está localizada a base 

operacional de todo processo de trabalho. 
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No Município de Sidrolândia,  esse programa foi implantado no ano de 1997 

inicialmente no bairro São Bento e posteriormente em toda a zona urbana, estendendo-se 

também para a zona rural. 

Hoje o programa atende 87% da população do município,   com a atuação de 

35 agentes comunitários de saúde. 

Para atender o  assentamento foram  contratados  dois Agentes Comunitários 

de Saúde, com a responsabilidade se atender 80 famílias cada agente. Para contratação 

desses agentes foram utilizados os seguintes critérios: 

• ser morador da comunidade  há pelo menos dois anos; 

• ter  a idade mínima de 18 anos; 

• ser alfabetizado (preferencialmente ter o Ensino Fundamental completo);  

• ter disponibilidade de trabalho de oito horas diárias; 

  O desenvolvimento do programa sugere que o agente desenvolva tarefas como; 

• estimular continuamente a organização comunitária; 

• participar da vida da comunidade principalmente através das organizações, estimulando 

a discussão das questões relativas a melhoria de vida da população; 

• fortalecer ligações entre a comunidade e os serviços de saúde; 

•  registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância 

epidemiológica e óbitos ocorridos; 

• identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos  de sua área, através de 

visitas domiciliares; 

• executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde; 

• acompanhar gestantes e nutrizes; 

• controle de doenças diarréicas; 

• controle de infecção respiratória aguda (IRA); 

• utilização da medicina popular;  

Para acompanhar o desenvolvimento do trabalho dos agentes comunitários de 

saúde,  todo o  mês o agente desloca-se até  a Secretaria Municipal de Saúde  e alimenta 

um sistema de informação denominado  SIAB (Sistema de Informações de Atenção 

Básica). Esse sistema gera a atualização de dados  e através dos mesmos é possível obter 

várias informações. Os dados  discriminados, a seguir,  revelam as coletas cadastradas em 

agosto de 2002: 

- N.º de famílias cadastradas: 186 
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- Crianças de 7 a 14 anos na escola: 78  

- Alfabetizados: 404 

- Pessoas cobertas com plano de saúde: 85 

As Tabelas 5 a 12 oferecem uma maior visualização dos dados coletados. 

TABELA  5 - Faixa etária das pessoas atendidas pelos agentes comunitários de saúde. 

FAIXA ETÁRIA  

SEXO < 1 1 a 4 5 a 6 7 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 > 60 TOTAL

MASCULINO 7 19 17 17 38 29 100 41 47 30 345 
FEMININO 3 23 10 20 24 41 87 33 41 19 301 
NÚMERO  

DE 

FAMÍLIA 

 

10

 

42 

 

 

27 

 

37 

 

62 

 

70 

 

187 

 

74 

 

88 

 

49 

 

646 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002. 

 

TABELA   6 -  Doenças mais referidas. 

 

DOENÇAS REFERIDAS 

FAIXA  

ETÁRIA 
1.ALC 2.CHA 3.DEF 4.DIA 5.EPI 6.HA 7.HAN 8.MAL 9.TB

0 a 14 - - - - - - - - - 

15anos ou mais 8 

3.46 

- - 11 

4.73 

6 

2.57 

58 

24.85

- - - 

TOTAL 8 

2.45 

-  - 11 

3.39 

6   

1.86 

58 

17.92

- - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 
1.Alcoolismo  2.Chagas 3. Deficiente Físico ou Mental 4. Diabetes 

5. Epilepsia 6. Hipertensão Arterial 7. Hanseníase 8. Malária 9. Tuberculose  

 

TABELA 7 - Gestante por faixa etária.   

FAIXA ETÁRIA GESTANTE % 

10 a 19 1 2,44 

20 anos e mais 3 3,3 

TOTAL 4 3,27 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 
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TABELA 8 - Abastecimento de água. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº % 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº % 

REDE PÚBLICA DE ÁGUA 26 27.46 

POÇO OU NASCENTE 157 169.48 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 

 

 

TABELA 9  -Destino do lixo. 

DESTINO DO LIXO Nº % 

COLETA  PÚBLICA - - 

QUEIMADO/ENTERRADO 177 195.69 

CÉU ABERTO 2 2.04 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 

 

 

TABELA 10 - Tratamento de água. 

TRATAMENTO DE ÁGUA A DOMICÍLIO Nº % 

FILTRAÇÃO 10 10,43 

FERVURA 2 2,16 

CLORAÇÃO 7 7,49 

SEM TRATAMENTO 167 179,91 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 

 

 

TABELA  11 - Destino/esgoto. 

DESTINO FEZES/URINA Nº % 

SISTEMA DE ESGOTO - - 

FOSSA 177 190.59 

CÉU ABERTO 9 9.41 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 
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TABELA 12 - Tipo de moradia 

TIPO DE CASA Nº % 

TIJOLO/ADOBE 128 138.15 

TAIPA REVESTIDA -0- -0- 

TAIPA NÃO REVESTIDA -0- -0- 

MADEIRA 54 57.77 

MATERIAL APROVEITADO 1 1.02 

OUTROS 3 3.06 

ENERGIA ELÉTRICA 163 174.56 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/2002 

 

Os dados aqui apresentados são a soma de atendimento do trabalho 

desenvolvido por duas agentes comunitárias de saúde. Assim, das 186 famílias cadastradas 

no programa do assentamento Capão Bonito, 30 delas, e que são atendidas, residem no  

assentamento Capão Bonito III. 

 

FOTO 9 - Veículo utilizado pelo agente comunitário de saúde para visitar as famílias. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

O objetivo do Programa Saúde da Família é a reorganização da prática 

assistencialista, em substituição ao modelo tradicional de assistência (hospital-cêntrico), 

direcionado para a cura das doenças. Para isso uma etapa fundamental é a reorganização da 

atenção básica  de acordo com o Manual de Atenção Básica (Brasil -1999): 

A atenção básica é um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, 

situadas no primeiro nível de atenção dos sintomas de saúde e voltadas para promoção da 
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saúde,  prevenção de agravos,  tratamento e  reabilitação. 

Em 2002 foi  inaugurado o Centro  de Saúde do assentamento, e com a 

instalação do PSF o Centro passa atender cerca de 859 famílias por ano (3.200 pessoas) 

dos assentamentos Capão Bonito, Capão Bonito III, São Pedro e Vacaria. 

A equipe do PSF é composta de: 

- 01 médico; 

- 01 enfermeira; 

- 02 auxiliares de enfermagem; 

- 09 agentes comunitários de saúde; 

- 01 odontólogo; 

- 01 auxiliar de consultório dentário; 

- 01 auxiliar administrativo; 

- 01 auxiliar de serviços diversos; 

- 01 motorista da ambulância, que mora no assentamento e esta a disposição; 

24 horas para levar os casos mais graves para o município; 

- 01 motorista da equipe. 

A equipe se desloca todo dia da cidade para o assentamento. No assentamento 

moram apenas  o motorista da ambulância, o auxiliar administrativo e os agentes 

comunitários de saúde, cada qual em sua área de atuação. A carga horária da equipe é de 

08 horas e todos são concursados;  somente o médico é contratado. A implantação do PSF 

foi o passo decisivo para que o atendimento médico fosse feito no local sem que os 

assentados tenham que deslocar até a cidade em busca de atendimento médico. 

  FOTO 10 -  Posto de Saúde onde funciona o PSF 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 
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3.1 EDUCAÇÃO 

No local em que as famílias acamparam na Fazenda Capão Bonito, já existiam 

duas salas de aulas denominadas Monteiro Lobato e Capão Bonito. Essas salas de aula 

eram extensões da escola Arany Barcellos,  atendendo crianças da própria fazenda e das 

fazendas vizinhas com as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 

  FOTO 11 - Sala de aula existente antes da implantação do projeto. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

Em 1989, a estrutura da Secretaria Municipal de Educação era organizada no 

atendimento a 2 escolas rurais com 26 extensões, 4 escolas urbanas,  e oferecia somente o 

ensino de 1ª a  4ª série. 

Para atender uma demanda maior e também para cumprir a meta estabelecida 

no projeto de implantação do assentamento, o INCRA no ano de 1998 concluiu a 

construção de uma escola, embora no projeto inicial estivesse previsto a construção de três 

escolas. O  INCRA construiu somente uma e à área construída se tornava impossível 

agregar todos os alunos. 

A escola  construída continuava atendendo os alunos de 1ª a 4ª série, mas os 

alunos de 5ª a 8ª série eram transportados para a sede do município na Escola Estadual 

Olinda Brito de Souza (posteriormente esta escola foi municipalizada);  já os alunos do 

Ensino Médio estudavam em  outra escola estadual,  denominada Sidrônio Antunes de 

Andrade. 

Como era previsto,  o número de alunos começou a aumentar, ficando inviável 

transportá-los.  

Aproveitando também a fase de municipalização do Ensino Fundamental, a 

Secretaria Municipal de Educação, no ano de 1998, construiu mais três salas de aula na 

escola Darci Ribeiro,  que passa a atender os alunos dos assentamentos vizinhos com todas 

as séries do Ensino Fundamental. 
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Com a implantação do Assentamento Capão Bonito II e São Pedro, a sala 

Monteiro Lobato foi transferida para este novo assentamento, atendendo somente de 1ª à 4ª 

série. 

Como a escola Darci Ribeiro era extensão da escola Arany Barcellos, estava 

subordinada à direção das escolas rurais. Posteriormente o departamento de Inspeção 

monta o processo de autorização de funcionamento. 

Em 16.12.1997, através da Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 

4.914 a escola consegue sua autorização de funcionamento. A Educação Infantil também 

foi implantada pela deliberação 5.552 de 08.10.1999, sendo nesta mesma data prorrogada a 

autorização anterior do Ensino Fundamental. A escola municipal Darci Ribeiro pólo foi 

criada  através do Decreto 022 de 07.04.1999 e  abriga duas extensões: Monteiro Lobato, 

antes extensão da Escola Municipal Arany Barcellos e São Pedro. Por haver uma clientela 

muito grande no assentamento Capão Bonito II,  a extensão Monteiro Lobato pede 

autorização de funcionamento como escola, deixando de ser extensão da Darci Ribeiro. 

Com o acampamento de novas famílias na fazenda estância Belém e Vacaria,  a escola 

Darci Ribeiro agrega mais duas extensões. 

Na busca constante da melhoria da qualidade de ensino, a Secretaria Municipal 

de Sidrolândia adere, em 1998,  ao programas do FUNDESCOLA (Fundo de 

Fortalecimento das Escolas),  implantando  o PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola), 

inicialmente no ano de 1999 nas escolas Pedro Aleixo e Olinda e posteriormente nas 

demais escolas.  

Com uma APM devidamente constituída e regularizada a partir de 1998, a 

escola Darci Ribeiro também adere a dois componentes desse programa, PDDE (Programa 

de Dinheiro Direto a Escola) e  o PDE em 2001, elaborando seu plano de desenvolvimento.  

A escola ganha autonomia para comprar os materiais didáticos,  bem como equipamentos, 

de acordo com a necessidade de atender a comunidade. 

Atualmente a escola atende 617 alunos no Ensino Fundamental. A escola está 

se preparando agora para elaborar uma Proposta Pedagógica diferenciada, com o propósito 

de integrar os conteúdos em estudo com a realidade do assentamento e trabalhar num 

sistema de alternância para que o aluno possa desenvolver o trabalho junto com a família e 

estudar também.  

Quanto ao Ensino Médio, o Secretário de Estado de Educação considerando a 

Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, resolve instituir a Educação Básica no Campo, com 

o  objetivo de  atender à demanda composta por comunidades camponesas nas etapas do 
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Ensino Fundamental e Médio,  que são oferecidas nas escolas estaduais situadas no campo. 

A formação complementar é  oferecida  com o propósito  de proporcionar  formação e 

também dar condições para que os alunos  possam seguir em frente com seus estudos e 

cursar   nível superior. A proposta é voltada para  que os  assentados aprendam  novas 

formas de desenvolvimento no meio rural, tornando-os aptos na agroecologia, agricultura 

familiar sempre tendo em mente a  harmonia e respeito à natureza. 

No caso do assentamento, como não havia possibilidade de construir uma nova 

escola, a escola Sidrônio Antunes de Andrade  optou em estabelecer uma parceria com a 

Prefeitura Municipal, ficando a cargo da mesma oferecer transporte para os alunos, e 

também para os professores que se deslocavam para o município. 

Esse projeto de Educação básica no campo ocorreu o no ano de 2000, 

atendendo inicialmente  51 alunos no 1º ano do E.M., 11 no 2º ano do E. M. e 12 alunos no 

3º ano. No ano de 2001 foram atendidos 59 alunos no 1º ano, 28 no 2º ano e 11 alunos no 

3º ano. Em 2002, foram atendidos  64 alunos em dois 1º anos A,  46  no 2º ano e 20  alunos 

no 3º ano. 

A implantação do Ensino Médio oportunizou  a muitas pessoas  retornarem aos 

estudos, pois como extensão atendeu  alunos dos seguintes assentamentos: Capão Bonito, 

Capão Bonito II, São Pedro, Vacaria e Jibóia.  

  FOTO 12 - Escola construída pelo INCRA e ampliada pela Secretaria Municipal de 
Sidrolândia. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

3.2 LAZER 

No município de Sidrolândia as opções de lazer são poucas, no assentamento  
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menos ainda.   

No assentamento acontecem duas festas anuais, a de São Leopoldo de Mandic, 

que é o padroeiro do assentamento,  e a festa junina promovida pela APM da escola. 

A festa de São Leopoldo acontece todos os anos no mês de setembro, sendo 

promovida pela Igreja Católica.  

   FOTO 13 - Centro comunitário utilizado para reuniões, festas e atividades religiosas da 
Igreja Católica. 

 
 Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

A festa junina é promovida pela APM da escola municipal Darci Ribeiro, para 

angariar fundos para a escola. No dizer dos moradores, é uma festa diferente. Ela começa 

no sábado à noite com baile, churrasco, barracas, coroação da rainha e no domingo tem 

torneio de futebol, almoço e bingo. Em 2002 teve até parque de diversões. 

A escola não possui quadra de esportes, somente uma quadra de vôlei de areia, 

que aos finais de semana é aberta à comunidade, principalmente aos alunos para o referido 

esporte.   

Os jovens se reúnem para jogar futebol nos locais onde possui pastagem boa 

para se jogar. Quando essa pastagem se desgasta eles procuram outro local.  

FOTO 14 - Campo de futebol. 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 
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3.3 TRANSPORTE 

No início do assentamento não existiam estradas internas, não existiam 

transportes. Quando as pessoas precisavam ir até o município de Sidrolândia, tinham que 

caminhar a pé até a Rodovia MS  734 que liga Maracaju a   Sidrolândia para pegar o 

ônibus que fazia essa linha.  Após a abertura das estradas internas do assentamento, a 

prefeitura passou a oferecer um caminhão caçamba para os assentados fazerem suas 

compras na cidade. Tentando providenciar melhores condições aos assentados  Maria 

Lourdes Suckow,  presidente do Sindicato, e Antônio Taramelo,  Presidente da Associação, 

elaboraram um documento e se dirigiram até o escritório da empresa que fazia a linha 

Sidrolândia a Maracaju e reivindicaram que o ônibus entrasse nos travessões internos do 

assentamento.  Quando chovia não havia possibilidade do ônibus entrar no assentamento.  

Recentemente foi implantada uma linha diária de ônibus  que atende os seis assentamentos, 

saindo de manhã dos assentamentos com destino a Sidrolândia e retornando à tarde. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O final deste trabalho  empreendido sob a temática implantação, avanços e 

conquistas do projeto de assentamento Capão Bonito, em Sidrolândia, nos leva a tecer as 

seguintes  conclusões. 

A luta pela terra é que promove a “atopia-utopia” que se proclama “Reforma 

Agrária” desde épocas remotas até os dias atuais, a qual é a médio e em longo prazo, 

viável, conquistável e aprimorável através da participação democrática  das populações 

rurais e urbanas. E,   ainda, que seu processo embrionário se encontra nas condições sociais 

e quando não se efetiva emperra o desenvolvimento, seja ele local, regional ou nacional. 

De uma maneira geral, e infelizmente longe da concretização de um modelo 

ideal de Reforma Agrária, inúmeros entraves emperram a tanta gente a tão sonhada 

Reforma Agrária. 

Se por um lado, os dados do Censo Agrícola (IBGE) mostram que dos 376 

milhões de hectares coberto pelos 5,8 milhões de estabelecimentos agrícolas do país, 3,1 

milhões de pequenos agricultores têm acesso a apenas 10 milhões de hectares, 2,67% do 

total. No outro extremo, 0s 50 mil latifúndios que cobrem mais de 1000 há detêm 165 

milhões de hectares, portanto 16 vezes mais. Na prática, 1% dos estabelecimentos 

controlam 44% do total, quase metade do Brasil rural. 

Por outro lado, poderia-se mencionar também com o entrave a violência no 

campo, devido os conflitos entre sem-terra e polícia ou sem-terra e fazendeiro, deixando 

muitas vezes, mortos e feridos. 

E ainda, pesquisas têm demonstrado que as famílias beneficiadas em geral 

melhoram as suas condições de vida, mas não muito. Persistem sérios  problemas de 

insustentabilidade e pobreza nos  assentamentos. Esses problemas são devido a inúmeros 

fatores. Às  vezes é a qualidade e a localização das terras, a sua fragilidade ambiental; 

outras vezes é a distância dos mercados, a  falta de acessos e infra-estrutura. 

Dessa forma, a chave para a conquista das vias de desenvolvimento local deve 



 81

estar centrada em moldes de criatividade, ou seja, é preciso pensar o que os outros ainda 

não pensaram,  como também na participação das populações locais para implantação de 

seus projetos de melhoria. 

No caso do P.A. Capão Bonito, as parcerias – a solidariedade (INCRA, CNPq, 

IDATERRA, EMBRAPA, UEMS, Prefeitura de Sidrolândia, Secretaria Estadual de Saúde, 

AGROSUL, TERRASUL, Sindicato dos Trabalhadores Rurais), contribuíram na 

moldagem das políticas gestoras no âmbito sócio-econômico imprescindíveis aos avanços 

conquistados pelos parceiros, bem como a alocação de recursos via PRONAF, PROCERA, 

INCRA, FCO/PAPRA e outros. 

O PRONAF é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que dá apoio 

financeiro para o custeio e investimento em atividades agropecuárias, nas  quais há 

emprego direto da força de trabalho do agricultor e sua família. O PROCERA é um 

Programa Especial de Créditos para Reforma Agrária, concedido sob duas modalidades 

básicas, o de produção e o de implantação, sendo este último subdividido em crédito de 

alimentação, de fomento e de habitação. 

Sobre o PRONAF, quando se analisa sua linha de ação, é fácil observar que o  

programa obteve bons resultados. Porém, numa avaliação de conjunto, assim como outros 

programas também como PROCERA, sinaliza que os mesmos recursos humanos e 

financeiros poderiam gerar maiores benefícios aos agricultores familiares se fossem 

direcionados por uma política agrária renovada. 

Como se viu de início, a terra pretendida e posteriormente destinada para 

Reforma Agrária, e atual P.A. Capão Bonito - Vacaria, situado entre os municípios de 

Sidrolândia e Maracaju, foi considerada pelo parecer do INCRA como de  baixa fertilidade 

natural da área desapropriada para fins de Reforma Agrária, o qual era um fator limitante 

ao seu desenvolvimento agrícola.  Aliada a isso  a  falta de energia elétrica e água, 

incentivos financeiros e ausência de um sistema de  comercialização dos gêneros 

produzidos no assentamento, foram  entraves ao desenvolvimento das 133 famílias que 

receberam os lotes de terras em 1989. 

Atualmente é possível verificar  outra realidade no assentamento. Houve 

mudanças nas condições de aproveitamento da terra, no sentido de tornar viável a produção 

com a implantação de projetos, cujo objetivo é levar a melhoria da produção agropastoril a 

exemplo do PACTo (Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos assentamentos 

rurais), a ARCO (Agências Regionais de Comercialização) que planeja a comercialização  

no  âmbito  local, regional, nacional e internacional da produção (basicamente o frango e o 
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leite) do assentamento, acarretando uma melhoria nas condições das prosperidades das 

famílias parceleiras. 

O aspecto social também melhorou em 1995, o P.A. Capão Bonito  possuía 

uma associação e uma cooperativa. Hoje, possui a Associação dos Pequenos Produtores, 

Associação dos Avicultores, a Cooperativa Cooperbom, o Clube das Mães e a APM. 

Houve,  ainda, melhoria nas condições de transporte com a implantação de linha de ônibus 

diária que atende os assentamentos da região. 

No campo da saúde, o ano de 2002 significou a concretude do projeto inicial 

do INCRA em 1991. As famílias assentadas foram beneficiadas com a construção de um 

Centro de Saúde e instalação do PSF,  fazendo com que estas populações tivessem  acesso 

aos serviços necessários de saúde no seu território local. 

Outro setor que apresentou avanços foi o área educacional. No projeto inicial 

existiam  apenas duas salas que atendiam as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Os alunos de séries mais adiantadas (5ª a 8ª e Ensino Médio) tinham que se deslocar para o 

município para estudarem. Em 1998, se construiu mais três salas de aula na Escola Darci 

Ribeiro, embora no projeto inicial (INCRA) estivesse prevista a construção de três escolas.  

Passou também a participar de programas como PDDE (Programa de Dinheiro Direto a 

Escola) e o PDE (2001) elaborando seu plano de desenvolvimento e com isto ganhou 

autonomia para comprar materiais didáticos de acordo com as necessidades da comunidade 

escolar. O ano de 2001 foi de conquistas para o Ensino Médio através da implantação do 

Projeto Educação Básica no Campo,  em parceria com a Prefeitura Municipal e Secretaria 

Estadual de Educação. 

Embora incipiente, o lazer no assentamento vem se desenvolvendo via 

esportes, festas religiosas e quermesses, o que sem dúvida é de suma importância para se 

desenvolver a auto-estima dessas populações e fortalecer a sua cultura local. 

Em suma, pode-se, numa última análise, dizer que o modelo de 

desenvolvimento implantado no P.A. Capão Bonito  não é ideal, mas se aproxima muito de 

um modelo de atuação que tem buscado mudanças e inclusão no processo de reforma 

agrária. O mesmo tem  visado a resolução de seus problemas num viés de desenvolvimento 

com qualidade de vida, solidário, igualitário, autônomo e em harmonia com  o meio 

ambiente. 

E sem dúvida, nessa luta pela terra bem como o desenvolvimento dela, quer 

seja no assentamento Capão Bonito em Sidrolândia ou em qualquer outro do Brasil, há  

que mobilizar-se a comunidade do assentamento como um todo para a construção e 
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efetivação de um projeto orientado ao desenvolvimento da localidade e de seus 

protagonistas, os parceiros. 
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ANEXO  A 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

 

 
Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 
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ANEXO B 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
 

           Fonte:  Ângelo Foto-vídeo Produções/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


