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INTRODUÇÃO 

 
 
O acesso à terra  é cada vez mais árduo para os camponeses matogrossense e sul-mato-grossenses, isto 

porque a área rural encontra-se historicamente dominada, de um lado, pela pecuária extensiva  e, de outro, pela 

mecanização do campo particularmente com atividades monocultoras, a exemplo da soja, cana-de-açúcar e 

eucalipto. 

Decorrentes destes fatores, a concentração de terra, antes controlada pelos latifundiários da pecuária, passa 

a ser controlada também pelo monocultivo da soja, e, mais recentemente, pelos monocultivos do eucalipto e da 

cana, evidenciando que a propriedade camponesa em si teve o acesso à terra bloqueado.  

Para Haesbaert (2011), a apropriação privada da terra, e a concentração fundiária da terra revela as formas e 

maneiras de como o modo de produção capitalista domina o território, impedindo as classes subalternas a terem 

o acesso a terra, e por outro lado "desterritorializa" os "modos de produção" preexistentes para reterritorializar 

conforme sua própria dinâmica. E ainda conclui que:  

 

 [...] A expropriação do campesinato, transformado em trabalhador "livre" em meio a 
fenômenos como a apropriação privada da terra e a concentração fundiária, e, no outro 
extremo da pirâmide social a velocidade com que os estratos mais privilegiados da 
burguesia destroem e reconstroem o espaço social, sob o famoso dito de que "tudo que 
é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profanado", seriam as referencias mais 
marcantes do movimento de desre-territorialização capitalista (HAESBAERT, 2011: p. 
174-175). 

 

Oliveira (2003) caracteriza este processo como sendo a monopolização e a territorialização do capital 

monopolista no campo. Uma estratégia encontrada pelos latifundiários para tornar suas propriedades 

improdutivas, em produtivas, por meio da venda, do arrendamento ou da parceria para os plantios de eucalipto e 
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cana. Enfatizando que conforme a Constituição de 1988, as terras que não estão cumprindo a sua função social, 

ou seja, as improdutivas deveriam ser designadas para o Programa Nacional de Reforma Agrária. 

Outro pressuposto centra-se no fato de que o desenvolvimento do modo capitalista de produção no 

campo pode ser um dos agentes causadores de impactos ambientais, tais como a erosão do solo e o 

assoreamento dos leitos dos rios, bem como redução da fertilidade do solo devido ao uso intensivo de 

agrotóxicos. Logo, a expansão das atividades monocultoras, traz uma preocupação latente em relação aos 

impactos ambientais em médio prazo. Impactos estes já estudados em outras regiões como Espírito Santo e Rio 

Grande do Sul, tais como arenização, intoxicação por agrotóxicos, extinção de espécies da fauna local, 

desaparecimento de nascentes. 

È irrefutável que o avanço de atividades monocultoras muda o caráter do uso e ocupação da terra, e 

torna cada vez mais urgente e difícil a luta pela Reforma Agrária por parte dos Movimentos Sociais do Campo, 

pois, contraditoriamente, o Estado silencia sobre o problema da concentração fundiária, aprofundada pela 

monocultura, em um claro apoio a estas novas dinâmicas no campo. Na verdade, seu papel tem sido de 

mediador da aliança existente entre os proprietários de terra e os empresários do Agronegócio, seja criando 

incentivos fiscais e leis específicas para o setor, seja realizando as infraestruturas necessárias para facilitar a 

escoação da produção. (ALMEIDA, 2010). 

Conseqüentemente, nesta esteira de “progresso”, propalada pela ideologia de desenvolvimento, os 

pobres ficam cada vez mais distantes da superação das desigualdades, principalmente aqueles que lutam no 

campo, dependendo disso para garantir a sobrevivência de sua família.  

Situação que evidencia que a Política Agrária Brasileira, leia-se o Plano Nacional de Reforma Agrária, 

não teve sucesso em realizar a desconcentração fundiária no país, pois cerca de 180 milhões de hectares do 

solo nacional, encontram-se indevidamente apropriados, ou seja, foram grilados. Conforme Oliveira (2008), estes 

grilos estão concentradas em todas as regiões, por exemplo temos  9 milhões no Mato Grosso, e 5,3 milhões de 

hectares no Mato Grosso do Sul.  

Ao analisar a expansão do modo de produção capitalista no campo, Oliveira (2003) ao identificar as 

características das atividades monocultoras das empresas agroindustriais, nos afirma que quando o capital 

monopoliza o território, subordinando-se e apropriando-se da renda da terra camponesa, ele cria e recria 

relações de produção não capitalistas, sem expulsá-los do campo, mantendo-os como mão-de-obra. Neste caso, 

podemos citar o processo de integração do camponês com as indústrias de processamento de carnes, leite, 

casulos do bicho da seda, etc. 

Como parte deste processo de domínio das relações capitalista no campo, originárias da difusão do 

complexo de monoculturas, temos ainda, segundo o referido autor, a territorialização do capital monopolista. 

Neste caso o camponês é expulso do campo, ou seja, migra para as cidades, tornando-se trabalhadores 

assalariados da indústria, do comércio, ou, até mesmo, no campo como bóias-frias. 

Sendo assim é o processo de luta pela posse de terra travada pelos movimentos sociais do campo para 

implantação da Reforma Agrária que torna possível a desconcentração fundiária e o cumprimento da função 

social da terra exigida pela Constituição Federal de 1988.  



E temos exemplos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul desta luta nacional pela reconquista da terra, 

tendo aproximadamente, no Estado de Mato Grosso 535 projetos de assentamentos, beneficiando 83.043 

famílias, e no Estado de Mato Grosso do Sul 203 projetos de assentamentos, favorecendo 37.094 famílias, até o 

ano de 2011, cadastrados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA2, resultado dos 

enfrentamentos sociais travados pelos Movimentos Sociais de luta pela terra. Destes projetos dois nos interessa 

em particular, sendo objetos de nosso estudo, eles estão localizados nos municípios de Cáceres/MT e 

Selvíria/MS.  

No município de Cáceres (figura I), temos o projeto de assentamento Corixinha, resultante da luta 

nacional pela reconquista da terra e da eficiência da Reforma Agrária, criado no ano de 2001, beneficiando 72 

famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em uma área de 3.413,1808 hectares. Está situado 

a aproximadamente 80 km da sede Municipal de Cáceres/MT, e a cerca de 20 quilômetros de San Matia/Bolívia. 

É um assentamento localizado na linha de fronteira, entre o Estado de Mato Grosso e Bolívia.  

 

 

Figura I: mapa de Localização –Cáceres/MT 

 

O assentamento é resultado da luta do povo pela terra, quando dezenas de famílias ficaram acampadas 

na beira da estrada durante dois anos, sem que acontecesse a desapropriação de nenhuma fazenda para 

realizar o assentamento das mesmas. Terra que para a classe camponesa não significa apenas, um lugar de 

morada, simples vitória de suas lutas, mas sim de conquista, liberdade, poder como enfatiza Balduíno (2004)  

 

 [...] é mais do que terra. Esse símbolo, que se liga visceralmente á vida, é 
propriamente o lugar histórico das lutas mais primitivas dos índios, dos negros e dos 
camponeses que, na sofrida busca do próprio chão, foram descobrindo as outras 
dimensões do seu combate. A terra é festa do povo novo que, por meio da mudança, 
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conquistou a liberdade, a fraternidade e a alegria de viver! (BALDUÍNO, 2004, p. 24-
25) 
 

  Enfadados pela demora, as famílias ocuparam a fazenda e ali permanecerão durante quatro anos 

esperando a divisão dos lotes pelo INCRA, em situações muito precárias. Sem água, sem energia, e sem casa, 

dependendo umas das outras, tanto para a montagem dos “barracos de lona” no meio do mato, quanto para a 

alimentação, tendo que andar quase seis quilômetros para chegar à estrada, e pegar o ônibus e poder se 

deslocar até a cidade de Cáceres, ou San Matias. 

No Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto de assentamento escolhido para realizarmos a pesquisa foi 

o projeto Alecrim, à cerca de 40 km da sede do município de Selvíria – MS (figura II), seguindo pela MS - 444, 

rumo ao município de Inocência. É o primeiro a ser criado no município, tem uma área total de 1.503,5 hectares 

que foram divididos em 87 lotes de 11 hectares cada. 

 

 

Figura II: mapa de localização – Selviria/MS 

 

Conforme coleta de dados junto aos assentados, a história de luta, de resistência e de mobilização dos 

trabalhadores sem terra, deste projeto de assentamento teve inicio no ano de 2000, quando em média 170 

famílias, acamparam em frente à Fazenda Morro Vermelho e Cezalpina, suspeitas de serem improdutivas e 

passíveis de desapropriação. Conforme coletas de dados junto aos assentados, após 3 anos de acampamento, o 

INCRA não consegue a desapropriação e o movimento perde força, fazendo com que parte do grupo migre para 

a área urbana do município de Selvíria/MS. A outra parte, uma base de 130 famílias, permanecem acampadas 

aproximadamente mais 2 anos nas margens da estrada, lutando por outras áreas de terra para desapropriação. 

Os motivos que nos levaram a escolher estes projetos de assentamentos, são justificados pela expansão do 

capital, seja pela monopolização do território ou pela territorialização, ao redor de ambos os projetos, no qual se 

encontram cercados pelas atividades monocultoras de empresas agroindustriais, revelando que as famílias, 



encontram novas dificuldades quando chegam na terra,  que se traduz na luta pela  permanência no 

assentamento 

No município de Cáceres/MT a modernização do campo, e a ameaça à Reforma Agrária, (ainda sobre 

análise, podendo conforme a pesquisa nos revelar outros pontos) está sendo comandado pelo monocultivo da 

Tectona grandis, popularmente conhecida como Teca. Trata-se do monocultivo mais antigo do Brasil, e 

impulsionado pela empresa Cáceres Florestal, desde o ano de 19683.  

No município de Selvíria/MS, assistimos aos últimos processos de instalação da nova Fábrica de Celulose e 

Papel, a Eldorado Brasil, a qual conduz desde o ano de 2010 a vasta expansão territorial do monocultivo do 

eucalipto planejando colocar a fábrica de celulose em operação em 20124. 

Enquanto a indústria segue sua fase de construção, cerca de 40 mil hectares de “florestas plantadas” (leia-

se eucalipto) estão sendo cultivados na região localizada entre os municípios de Três Lagoas e Selvíria, dois dos 

17 municípios da região leste de Mato Grosso do Sul – área prioritária de expansão do monocultivo de eucalipto. 

Esta será a principal região de fornecimento da matéria - prima para a fábrica da Eldorado Brasil, que promete 

assim “plantar 30 mil hectares/ano de eucaliptos e garantir a matéria - prima necessária para a indústria Eldorado 

por um período de até cinco anos”, conforme entrevista dada a revista Exame no dia 14/06/20105.  

Portanto, neste cenário de acirramento da concentração da terra pela expansão das monoculturas, tem-se o 

provável empobrecimento dos camponeses, e, consequentemente, a crise das lutas sociais, pelo fato de que 

estas áreas que deveriam ser destinadas as plantações de consumo popular, são ocupadas por grandes 

agroindústrias, voltadas para atividades monocultoras, alterando a real função da terra. 

Concordamos com Almeida (2009) que atualmente, com o auge da expansão territorial das atividades 

monocultoras, temos  

[...] a necessidade (de) resgatar na atualidade o principio da terra dos pobres, 
principalmente quando se trata de Reforma Agrária, de modo que ela seja sinônima de 
terra de trabalho e da vida a denunciar a terra de negócio, aquela que precisa 
concentrar para especular e explorar o trabalho de outrem [...] de modo que a 
sociedade entenda que não existe apenas um estilo de vida, onde as pessoas 
compram comida e os bens que necessitam guiadas pela ditadura do mercado, é 
preciso [...] a terra de trabalho, e a economia familiar que a sustenta [...].  (ALMEIDA, 
2009, p. 13) 

 
É fato que os camponeses possuem uma produção voltada para a sua reprodução familiar, porém nem 

sempre conseguem enfrentar o isolamento causado pela expansão das atividades monocultoras, isso aliado a 

falta de incentivo para a comercialização dos seus produtos. Estes fatos, muitas vezes, fazem com que os 

camponeses abandonem a sua produção, e migrem para a cidade. Ou, então, continuem morando no campo, 

mas servindo como mão-de-obra assalariada para estas empresas capitalista que cercam as áreas de 
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assentamento. Situação grave, um verdadeiro desvirtuamento da Reforma Agrária se considerarmos a luta 

histórica para reconquista da terra.  

Isto pode até parecer o curso natural da história se considerarmos o interesse da elite agroindustrial e de 

alguns intelectuais, como já denunciava Oliveira:  “[...] os camponeses, inevitavelmente, irão desaparecer, pois 

eles seriam uma espécie de „resíduo‟ social que o progresso capitalista extinguiria. [...]” (OLIVEIRA Apud 

Bombardi, 2006, p. 326). Porém, junto com o avanço do capital sobre o campo, há também a luta, a 

versatilidade, a criatividade do povo camponês que a séculos tem superado as teses de seu desaparecimento. 

Deste modo, a luta pela Reforma Agrária, hoje, é um contraponto ao desemprego, a perda de autonomia 

que a terra devolve ao homem. A classe camponesa residente no campo vê na agricultura alternativa de vida 

familiar, perspectivas de melhorias coletivas e não individuais, portanto, contrárias à lógica do agronegócio.  

A terra para os grandes empresários agroindustriais é meio da acumulação de renda e extração de mais 

valia da mão-de-obra, advindas de relações especificamente capitalistas, onde se busca a valorização do capital. 

Para Balduíno (2004), a terra para o camponês é fonte de vida, lugar da moradia e do trabalho familiar, que 

garante a sua subsistência 

 

[...] é mais do que terra. Esse símbolo, que se liga visceralmente á vida, é 
propriamente o lugar histórico das lutas mais primitivas dos índios, dos negros e dos 
camponeses que, na sofrida busca do próprio chão, foram descobrindo as outras 
dimensões do seu combate. A terra é festa do povo novo que, por meio da mudança, 
conquistou a liberdade, a fraternidade e a alegria de viver! (BALDUÍNO, 2004, p. 24-25) 

 

Em virtude dessas mudanças socioambientais provocadas pela “modernização do campo”, fruto do novo 

modelo agrário-agrícola, que se faz necessário uma analise das condições de reprodução camponesa nos 

municípios de Selvíria/MS e Cáceres/MT, em especial nos projetos de assentamento Alecrim e Corixinha. Ou 

seja, desejamos entender quais os processos que estes sujeitos criam para se manter na terra e, mais, se estes 

caminhos apontam para a subordinação (integração camponesa ao capital) ou para a emancipação (resistência 

camponesa ao capital). 

Pois como enfatiza Shanin (2008), 

 

A economia Familiar tem seus próprios modelos, suas próprias estruturas e seu próprio 
significado primordial que não desaparece. Por isso, sob certas condições, a economia 
camponesa é mais eficiente do que economias não – camponesas. Os membros da 
família e o modelo familiar básico de bem-estar econômico estão envolvidos de forma 
particular num sistema de uso do trabalho que não é trabalho assalariado, mas 
trabalho familiar. Daí a sua capacidade para resolver problemas que outros tipos de 
economia não resolveriam de uma maneira tão eficaz e pouco dispendiosa (SHANIN, 
2008, p.27). 

 

Entendendo que a Reforma Agrária não se resume na conquista da terra, mas também na incansável 

luta para nela permanecer, consideramos de extrema importância a necessidade de analisar as formas de 



resistência e/ou integração destes sujeitos em ambientes de dominação do agronegócio no intuito de entender 

os entraves criados pelo sistema de produção capitalista à reprodução camponesa no Brasil. 

 

OBJETIVO 

 

Objetivamos com esta pesquisa analisar os impactos do processo de territorialização do agronegócio 

junto às famílias assentadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária nos municípios de Cáceres/MT e 

Selvíria/MS; analisar historicamente as transformações territoriais fruto tanto da expansão do capitalismo no 

campo como das lutas pela terá para reprodução do modo de vida camponês nos Estados de Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, com ênfase nos municípios de Cáceres e Selvíria; apreender espacialmente e 

temporalmente os processos de territorialização do monocultivo de Teca no município de Cáceres/MT e do 

complexo de Eucalipto/Celulose/Papel em Selvíria/MS. 

Por fim entender quais os processos que os assentados do projeto Corixinha (em Cáceres/MT) e Alecrim 

(em Três Lagoas/MS) desenvolvem para se manter na terra em meio à expansão dos monocultivos no sentido 

de analisar se estes caminhos apontam para a subordinação (integração camponesa ao capital) ou para a 

emancipação (resistência camponesa ao capital). 

 

 
METODOLOGIA 

 
 

• A pesquisa tem como alicerce a revisão bibliográfica de obras que tratam da questão agrária, em 

especial da Reforma Agrária. Este embasamento teórico metodológico será fundamentado nas concepções de 

Teodor Shanin, Caio Prado Junior, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Rosemeire Aparecida de Almeida, Eliane 

Tomiasi Paulino, João Edmilson Fabrini, entre outros.   

• A parte de campo será norteada por levantamento de dados junto aos órgãos públicos (Prefeitura 

municipal, IBGE, Universidades, INCRA, IPEA, CPT, FASE entre outros), acerca do processo de expansão do 

monocultivo no Município de Cáceres/MT e Selvíria/MS, bem como a implantação das empresas agroindustriais; 

• Entrevistas com os assentados do projeto de assentamento Corixinha e Alecrim, com o intuito de 

averiguar os obstáculos criados pelo cercamento do monocultivo e os impactos socioambientais decorrentes 

deste processo; 

• Entrevistas com os médios e grandes produtores que venderam ou arrendaram suas terras para os 

plantios, para apreender as razões que levaram tais produtores a tomarem esta decisão;  

• Participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos visando discutir o tema e avançar 
coletivamente. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 



A relevância desta pesquisa se explica pelos desafios impostos à recriação camponesa no município de 

Cáceres/MT e Selvíria/MS pelo antigo e recente processo de expansão do plantio de atividades monocultoras, 

situação que exige pesquisas para melhor ser entendido. Partimos da compreensão de que o processo de 

Reforma Agrária é fundamental para a democratização em ambos os Estados, logo qualquer obstáculo a sua 

concretização deve ser investigado a fim de se buscar alternativas.  

Como exemplo de obstáculos enfrentados pelos camponeses, temos a venda direta dos seus produtos, 

dificuldade esta relacionada com o duro deslocamento campo-cidade. Este fato os deixa vulneráveis no sentido 

de se verem forçados a vender de seus produtos às empresas (intermediários) por um valor abaixo do mercado.  

Os dois projetos de assentamentos aqui abordados, é visível os desafios resultantes destes obstáculos, pois o 

Projeto Alecrim, que fica cerca de aproximadamente 45 km distante de Selviria/MS, e o Projeto Corixinha que 

fica aproximadamente 80 km de Cáceres/MT6, os assentados temem perder toda a produção no meio do 

caminho seja pelas condições climáticas das regiões, com Verão bem quente, ou por conta das péssimas 

condições de conservação da estrada que liga o Assentamento às cidades mais próximas, a este fato se deve o 

ilhamento dos assentados em épocas de chuvas. 

Problemas evidenciados na fala de uma assentada do Projeto de Assentamento Corixinha, ao relatar as 

dificuldades enfrentadas por eles na hora de comercializar seus produtos:  

 

Nós não tem o transporte [para] transportar os nosso produtos que nós fazemos sabe, 
e fica difícil pra nós ... vamos supor se nós fazer uma farinha, um pão uma coisa ou 
outro pra nós vendermos pra cidade, nós não tem como trazer, até a gente tem 
vontade de fazer mas a gente não tem como trazer pra cidade, porque nós não tem um 
carro, ali você viu lá nós temos é uma motinha, pra andar ali, quem vai vir para a 
cidade para trazer um balaio [risos]  de pão, de bolacha, de ? como fala, de doce,  licor, 
farinha, essa coisa né, não tem como a gente transporta aquilo ali [...]  (Assentada do 
Projeto de Assentamento Corixinha/MT) 

 

Não obstantes a falta de investimentos governamentais para a construção de áreas de lazer;  assistência 

médica; escolas; transporte, etc., fatores indispensáveis para assegurar uma melhor qualidade de vida dos seres 

humanos, tornando cada vez mais árdua a permanência do camponês na terra. 

Mas encontramos também as particularidades positivas de cada projeto de assentamento, pois o projeto 

de Assentamento Corixinha não possui ainda posto de saúde que atenda a necessidade dos assentados, em 

contrapartida o Alecrim em 2011 foi contemplado com a instalação de um posto de atendimento, ainda encontra-

se em processo de instalação e atendimento em dois dias da semana, apoiado pela prefeitura municipal de 

Selvíria. 

Outra particularidade, é que o Corixinha por sua vez, tem uma escola que atende as crianças de 1º ano 

ao 5º ano, já as crianças do Projeto Alecrim têm que se deslocarem todos os dias cerca de 20 km de ônibus para 
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 O Projeto de Assentamento Corixinha, fica à 20 Km de San Matias, que primeiro município após a fronteira 

Brasil-Bolivia, porem os assentados preferem Cáceres, pelas diretrizes militares das fronteiras, que dificultam a 
comercialização de produtos sem um controle fiscal. 



a escola do outro assentamento, São Joaquim, onde podem cursar do 1º ano ao 8º ano. Ambas ainda não 

atendem o ensino médio, por falta de estrutura nas instalações das escolas. 

 

FORMAS DE RESISTÊNCIAS  

 

Com a finalidade de atender as necessidades dos assentados dos Projetos de Assentamentos do 

Município de Cáceres, em 23 de novembro de 2009, com sede em Cáceres-MT, é fundada a ARPEP – 

Associação das Produtoras Extrativistas do Pantanal, entidade civil sem fins lucrativos formada por 

agroextrativistas ecologistas e em transição agroecologica, que tem como objetivo principal estimular seus 

associados à produção diversificada para o autoconsumo e para a comercialização dos excedentes em feiras 

livres dos municípios da Região.  

Esta associação possui 108 associados/as, distribuídos em 08 assentamentos e comunidades rurais, os 

quais são: Assentamento Margarida Alves, Corixinha, Facão- São José, Sadia, Bom Jardim, Katira, e 

comunidade Nossa Senhora da guia e Guanandi. A ARPEP possui 04 unidades de beneficiamento de frutos do 

cerrado (tabela 1), uma especializada em cumbaru, outras duas em babaçu e uma em pequi e outros. 

 

Tabela 1: Quadro dos Frutos, unidades de processamento, Produção, alunos atendidos, Valor da 

produção, relacionados á ARPEP 

Frutos Unidades de 

Processamento 

Produção 

Kg/ ano 

Alunos 

atendidos 

Valor (R$) 

Babaçu Margarida Alves 7.830 1.115 40.068,00 

Pequi Corixinha 2.700 420 13.500,00 

Cumbaru São José 2.700 540 13.500,00 

Babaçu Nossa Srª da Guia 3.240 450 16.362,00 

Total  16.470 2.525 83.430,00 

Fonte: Associação Regional das Produtoras Extrativistas do Pantanal (ARPEP), Planejamento de produção 2011                                                
Org. SILVA, 2012 

 

 

Como podem notar no quadro acima, surgiu a partir desta proposta no projeto de Assentamento 

Corixinha o Grupo de produtoras extrativistas, voltadas principalmente para o fruto do Pequi (único grupo da 

região que trabalha com o fruto), intitulado Grupo de Mulheres “Amigas da Fronteira”, formada por oito mulheres, 

atuando na coleta e no processamento de frutos do Cerrado, principalmente do pequi, e tem um elevado numero 

de produção voltada principalmente para o pão e a bolacha enriquecido pelo pequi (tabela 2), e que são 

vendidos para a merenda escolar, inserida dentro do programa do PNAE. 

 

 



Tabela 2: Quadro de Consumidores e Produção, do Grupo de Mulheres “Amigas da Fronteira” 

Consumidor Pão Enriquecido (kg) Bolacha Enriquecida (kg) 
Escola Clarinópolis 20 kg/sem 15 kg 
Escola Marechal Rondon 30 kg/sem 15 kg/sem 
Escola Municipal Santa Catarina 30 kg/sem 21,22 kg/sem 
Total semana Pessoa 10 Kg/pessoa/Semana 6,40 Kg/pessoa/Semana 
Total Semana grupo 80 Kg/Semana 51,22 Kg/Semana 

Fonte: Associação Regional das Produtoras Extrativistas do Pantanal (ARPEP), Planejamento de produção 2011                                        
Org. SILVA, 2012 

 

Conforme dados coletados junto à Associação Regional das Produtoras Extrativistas do Pantanal 

(ARPEP), o Assentamento Corixinha teve no ano 2011 uma produção/ano de 2.700 Kg de pequi, atendendo em 

média 420 alunos, tendo em vista uma renda excedente de aproximadamente R$ 13.500,00, atendendo apenas 

três escolas: Sapiquá, Corixa e Corixinha. No ano de 2012, o número dobra para seis escolas, onde entra: 

Clarinópolis, Limão, Águas Boas, chegando a um total de aproximadamente 600 alunos. Diante desse novo 

projeto aprovado, a produção semanal do Pão e da Bolacha enriquecida com Pequi, produzidos principalmente 

pelo Grupo de Mulheres “Amigas da Fronteira”, aumentou de 75 Kg semanais, para 128 Kg semanais.   

Fica evidente que este programa tem assegurado uma forma alternativa de comercialização da produção 

excedente da agricultura camponesa e criou novos canais de comercialização dos produtos dentro do principio 

de soberania alimentar, evidenciado no depoimento de uma das mulheres pertencentes á ARPEP:  

 

É uma quantia a mais né, essa é a vantagem porque se a gente faz só pra feiras, ai se tem 
duas feiras no ano é muito, e para o PNAE não, toda semana é aquela quantia, então é uma 
quantia a mais, o seu rendimento é mais né, o valor que a gente recebe é outro, a feira é 
mesmo para a divulgação do produto. (Assentada do Grupo de Mulheres “Amigas da 
Fronteira”).7 

 

No projeto de Assentamento Alecrim, os assentados trabalham com dois sistemas de uso da terra para 

produção, um que é o individual, onde a família desenvolve as atividades agrícolas de cultivo voltadas 

prioritariamente para a subsistência familiar, e o excedente para comercialização. A outra parte é no sistema 

coletivo, organizada para viabilizar a produção agrícola ou pecuária, voltada para o consumo do núcleo familiar e  

para comercialização de leite. 

Conforme dados coletados, evidenciamos que daqueles que ficaram com a parte do sócio coletivo da 

agricultura, 28% preferem produzir somente no lote individual, por ocupar muito do seu tempo de trabalho em 

percorrer o trajeto que separa o mesmo do coletivo e por não existir nenhuma cooperativa de assentados que 

possa receber seus produtos, optando assim por não desenvolvendo nenhum tipo de produção na área sócio. 

Porém 24% utilizam as duas áreas (coletiva e individual) para desenvolver as atividades de produção, como: 

milho, feijão e outros produtos agrícolas. 

                                                         
7 Entrevista coletada por meio de saída de campo realizada no dia 01/05/2012 no projeto de assentamento 
Corixinha, localizado no Município de Cáceres/MT. 



Ao analisarmos aqueles assentados que optaram pela produção pecuária, apenas 59% preferem 

somente tratar do gado leiteiro no lote individual, 67% destes, utilizam tanto a área coletiva como a individual, 

onde o assentado usa o primeiro como pasto para o gado, e o segundo para apartar o gado e tirar o leite. Como 

podem constatar na figura III, que segue abaixo 
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Figura III: Modelo Sócio – Proprietário: produção no lote individual e coletivo                       SILVA, 2011. 

 

E qual seria as problemáticas encontradas nestes projetos de assentamento? É o cercamento 

realizado pelos grandes monocultivos, que causa vínculos empregatícios existentes com os assentados, criados 

pelas empresas agroindustriais, que coloca muitas vezes em risco a manutenção e até mesmo da permanência 

do camponês no lote, sendo no caso do Projeto Alecrim uma media de 20 assentados registrados, desde o 

plantio de mudas, aplicação de veneno, até encarregados, motoristas e vigilantes. A questão aqui não é 

simplesmente destacar a problemática, mas evidenciar um novo modo de resistência criado pelos camponeses 

frente a expansão do eucalipto na região. 

Acreditamos que analisar as formas de integração e resistência camponesa nos municípios de Cáceres e 

Selvíria, em especial nos projetos de assentamento Corixinha e Alecrim, localizados em áreas em que ocorrem 

processos de monopolização e territorialização do capital por meio de monocultivos e agroindústrias colaborará 

para desvendar os impactos em curso nestas regiões, pois   

 

[...] o desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo gestou também, 
contraditoriamente, latifundiários capitalistas e capitalistas latifundiários. Os integrantes 
do mundo do agronegocio continuam a pedir o fim dos subsídios agrícolas nos paises 
desenvolvidos, para que a produção mundializada da agricultura brasileira chegue ao 
mercado mundial. Insistem também, na recusa em aceitar a Reforma Agrária como 
caminho, igualmente moderno, para dar acesso a terra aos camponeses que querem 
produzir e viver no campo [...] (OLIVEIRA, 2003, p. 114) 

 



São essas mudanças socioambientais provocadas pela “modernização do campo”, fruto do novo modelo 

agrário-agrícola, defendido pela elite como promotor do desenvolvimento e do crescimento do Estado, que 

nos instiga a querer identificar os enfrentamentos travados pelos movimentos sociais no sentido de proteger 

as áreas conquistadas pela Reforma Agrária, em especial nos espaços de avanço da monocultura do 

eucalipto, por entender que    

 

[...] Neste contexto, emergem diferentes formas de lutas pela terra (para resistir, 
recuperar e/ou entrar na terra), bem como novas formas de organização da unidade de 
produção (com mudanças na base técnica, diversificação de atividades, aumento na 
escala de produção etc.). Esses processos vêm possibilitando a reconstituição, em 
novas bases, da diversidade encontrada entre as configurações camponesas 
existentes no país. (MARQUES, 2008, p. 60) 

 
 

Observamos também que a luta pela Reforma Agrária, hoje, se contrapõe ao desemprego da classe 

assalariada residente no campo ou na cidade, que vêem na agricultura alternativa de vida familiar, 

perspectivas de melhorias coletivas e não individuais, portanto, contrárias a lógica do agronegócio.  

São pois, estas lutas que dão forma ao espaço, ao território, Corrêa (1993, p.30), nos diz que 

 

A produção deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao 
mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Resistência e sobre vivencia á 
adversidades impostas aos grupos sociais recém expulsos do campo ou provenientes 
de áreas urbanas submetidas ás operações de renovação, que lutam pelo direito á 
cidade. 

 

Deste modo, a luta dos camponeses se fortalece pela grande disparidade territorial presente no campo. 

E faz com que a migração campo-cidade, enfrentada pelos expulsos e desapropriados, já do início da 

modernização, seja também uma migração cidade-campo, empenhada por aqueles que buscam a 

valorização do seu papel como produtor de alimentos.   

Concordamos com Kudlavicz (2010) quando nos diz que os camponeses com a posse da terra 

 

(re) constroem sua identidade, seu modo de vida, livrando-se das imposições e dos 
preconceitos do sistema vigente e acirrando as contradições na medida em que se 
negam a ser meros produtores de mercadorias. Desejam ser sujeitos do seu presente 
e protagonistas do seu futuro. Cultivam a terra a partir dos seus conhecimentos e 
tecnologias apropriadas às suas condições financeiras, e adequadas às características 
da região, produzindo um alimento saudável para a sua família, para a comunidade e 
para o país. (KUDLAVICZ, 2010, p. 104)  

 

Enfim, as motivações que nos levaram a propor esta pesquisa foram às experiências de estudo na 

graduação junto às famílias assentadas. Ou seja, temos impactos nestes locais que ainda precisam ser 

investigados em profundidade referentes a expansão sem limites das atividades monocultoras, no auge da 

modernização do campo.  



A escolha das famílias dos projetos Corixinha e Alecrim se explica pelo conhecimento que temos das 

regiões resultado da participação no Grupo de Estudos Terra-Território/GETT, e a Bolsa de Iniciação 

Cientifica durante o ano de 2011, e agora com a participação no projeto da Rede Pro-Centro-Oeste, intitulado: 

“Questão Agrária e Transformações Socioterritoriais nas microrregiões do Alto Pantanal e Tangará da 

Serra/MT na última década censitária”, com apoio do  MCT/CNPq/FNDCT e CAPES.  

Por meio destes projetos realizamos visitas nos referidos assentamentos, onde pudemos diagnosticar o 

cerco pelos monocultivos, bem como o assalariamento de famílias para trabalho no plantio e tratos 

defensivos, situação que tem retirado a força de trabalho do lote podendo comprometer a reprodução das 

famílias via Reforma Agrária. 

Destacando que entendemos o processo de Reforma Agrária como necessário para democratização da 

terra e da distribuição de renda no país, e que essas mudanças socioambientais provocadas pela 

“modernização do campo”, fruto do novo modelo agrário-agrícola em expansão nos municípios de 

Cáceres/MT e Selvíria/MS, põem em risco. O primeiro com o monocultivo da Teca, e o segundo 

compreendendo o complexo do Eucalipto/Celulose/Papel, defendido pela elite como promotor do 

desenvolvimento e de progresso.  
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