
OS CONFLITOS DE TERRAS EM CAMPO DO MEIO NO CONTEXTO DA QUESTÃO 

AGRÁRIA NO SUL DE MINAS 

 

Arthur Rodrigues Lourenço1 
Ana Rute do Vale2 

 
GT 1 – História Social da Propriedade: Embates da Luta Pela Terra no Estado Democrático de 
Direito 
 

Resumo  
 
   Neste trabalho será analisada a questão agrária no sul de Minas Gerais a partir dos conflitos 
agrários que ocorrem no município de Campo do Meio, onde cerca de 400 famílias estão acampadas 
nas áreas em litígio entre o Estado, ex-usina Ariadnópolis e Companhia Agropecuária Irmãos 
Azevedo, com o objetivo geral de discutir o fenômeno considerando a amplitude desses conflitos e 
os processos históricos que fazem da luta pela terra uma luta legítima e democrática. Para o 
desenvolvimento do trabalho utilizamos como metodologia a coleta de dados primários e 
secundários, além de relatos históricos, obtidos com as famílias acampadas. Concluímos que a 
permanência dessas famílias acampadas mostra que a luta pela terra ainda é a única alternativa 
capaz de promover o acesso a terra e que o Estado só age a reboque de grandes mobilizações dos 
trabalhadores organizados, de forma que sem o enfrentamento político nenhuma vitória será 
conquistada pelos trabalhadores. 
 
Palavras-chave: conflitos agrários; famílias acampadas; luta pela terra  
 
Introdução 

 
 Embora o campo brasileiro tenha passado por um processo de modernização de sua 
agricultura após a década de 1960 com as tecnologias advindas da Revolução Verde, a concentração 
de terras continua e a questão agrária ainda não foi resolvida.  
 A estrutura agrária brasileira é caracterizada pela concentração fundiária, o censo 
agropecuário de 2006 nos mostra que as grandes propriedades rurais com mais de mil hectares 
concentram 43% dos 329.941.393 hectares da área total de estabelecimentos agropecuários, 
enquanto as pequenas propriedades com menos de 10 hectares ocupam apenas 2,7% desse total 
(IBGE, 2009).  
  Sobre o quadro da estrutura fundiária brasileira, vale mencionar que as grandes 
propriedades que concentram a terra dedicam-se exclusivamente à pecuária e ao agronegócio, que 
não trazem grandes retornos à sociedade em geral, visto que a produção em sua grande maioria é 
voltada à exportação e emprega pouca mão-de-obra. Em contrapartida, a agricultura camponesa, 
baseada no trabalho familiar, que produz os alimentos básicos que abastecem o mercado interno, 
garante a subsistência e a fonte de renda da grande maioria da população do campo brasileiro.   
 O monopólio da terra tem gerado desigualdades e faz da reforma agrária uma necessidade, 
que surge do bojo das contradições do campo brasileiro. Neste contexto, cerca de 400 famílias estão 
acampadas nas áreas em litígio entre o Estado, ex-usina Ariadnópolis e Companhia Agropecuária 
Irmãos Azevedo, no município de Campo do Meio, sul de Minas Gerais.   
 Neste trabalho será analisada a questão agrária no sul de Minas Gerais a partir dos conflitos 
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agrários que ocorrem no município de Campo do Meio, com o objetivo de discutir esse fenômeno 
considerando a amplitude desses conflitos e os processos históricos que fazem da luta pela terra 
uma luta legítima e democrática.   
 Para o desenvolvimento do trabalho utilizamos como metodologia à coleta de dados 
primários e secundários, além de relatos históricos. Os dados primários foram obtidos através de 
informações fornecidas pelos acampados e demais envolvidos nos conflitos, os secundários foram  
através de entrevistas que foram aplicadas a algumas famílias acampadas e lideranças locais dos 
sem-terra, os relatos históricos foram fornecidos por acampados que passaram pelas situações 
narradas no presente trabalho.  

A escolha dos conflitos agrários do sul de Minas Gerais como nosso objeto de estudo se 
explica por ser este um fenômeno de grande relevância em uma região que não tem histórico de 
conflitos agrários, onde a estrutura fundiária não é altamente concentrada. 
 
 A questão agrária em Minas Gerais no contexto brasileiro  

 
 A concentração da propriedade fundiária é um marco histórico do Brasil, circunstâncias 
econômicas, sociais e políticas que remontam desde a época da exploração colonialista portuguesa 
sobre nosso território até os dias de hoje, fazem da luta pela terra um importante elemento da 
questão agrária brasileira.  

Na história do Brasil, quando os camponeses se organizaram para reivindicar melhorias o 
governo não tardou em tomar medidas repressivas e compensatórias, mas que não resolveram a 
questão agrária. Expressão maior dessas medidas foi o Estatuto da Terra, lei de 30 de novembro de 
1964, que tinha como principal objetivo acabar com a mobilização camponesa pela reforma agrária 
e a resolução dos conflitos que começavam a aflorar por todo o Brasil. Dessa forma, o monopólio 
foi mantido e os conflitos não foram solucionados. O monopólio da terra, como muito bem assinala 
Andrade (1980) sempre foi um motivo de tensões e lutas no meio rural brasileiro.  

A questão agrária é configurada por elementos que são engendrados pelas contradições 
inerentes ao capital, que tem como principais fatores o desenvolvimento da produção agropecuária e 
as lutas de resistências dos trabalhadores (Fernandes, 2001), apresentando configurações diferentes 
de acordo com as características do estágio de desenvolvimento capitalista.  

 As políticas públicas e medidas compensatórias efetuadas na tentativa de solucionar a 
questão agrária brasileira são ineficazes, como a questão agrária, segundo Fernandes (2001) é um 
elemento estrutural do capitalismo, as políticas e medidas tomadas não são capazes de impedir a 
manifestação de contradições no campo brasileiro, pois a superação desses problemas só seria 
lograda com a superação do capitalismo. 

A questão agrária não será resolvida apenas através da luta pela terra e pela reforma agrária, 
ou por políticas governamentais, na visão de Martins (2004, p. 92) “a questão agrária mais do que a 
questão dos antagonismos de classes sociais, é também uma questão estrutural maior do que as 
questões econômicas, a questão da pobreza, a questão das injustiças sociais”. 

O quadro da estrutura fundiária desigual se mantém inalterado historicamente, com o 
contraste entre a grande e pequena propriedade. A primeira, sob a égide do capital e Estado sempre 
foi protegida, a segunda, responsável pela produção de alimentos básicos, sempre foi preterida, à 
margem da grande propriedade, esta última possibilitou o desenvolvimento e reprodução do 
capitalismo no país, para Guimarães (1989) esse contraste nunca deixou de estar presente no campo 
brasileiro.  

À época do Brasil Colônia, a coroa portuguesa forjou o monopólio da terra, concedendo 
posse àqueles que não iriam contrariar seus interesses colonialistas. A Lei das Sesmarias que regia 
juridicamente a concessão da propriedade fundiária estabelecia que o acesso a terra devesse ser 
proporcional ao número de escravos de propriedade que tinha cada senhor. Posteriormente, veio a 
Lei de Terras, em 1850, que estabelecia o mercado como regra, só sendo possível a aquisição da 
terra mediante compra (Moreira, 1980). Dessa forma, a maioria da população brasileira ficou fora 
da partilha da terra.  



Em contrapartida, a pequena propriedade surgiu da desigualdade gerada pela expansão do 
latifúndio, da contradição gerada pela forma excludente de acesso a terra estipulada por Portugal. 
Na medida em que as posses de imensas áreas eram concedidas a uma minoria ligada à coroa 
portuguesa, a população excluída da partilha da terra inicia um processo que é muito bem explicado 
por Guimarães (1989, p. 113) 

 
Intrusos e posseiros foram os precursores da pequena propriedade camponesa. A 
princípio, as invasões limitavam-se às terras de ninguém nos intervalos entre as 
sesmarias, depois orientaram-se para as sesmarias abandonadas ou não cultivadas; 
por fim, dirigiram-se para as terras devolutas e, não raramente, para as áreas 
internas dos latifúndios semi-explorados. 
 

 O fenômeno social da luta pela terra presente em todo o território brasileiro se manifesta no 
espaço e no tempo com características próprias de cada região, resultado das diferentes formas de 
ocupação do território e organização espacial, dos fatores econômicos e sociais definidos pelo 
desenvolvimento do capital. Nesse sentido, Guimarães (1989, p. 215) considera que “a luta pela 
conquista da terra, travada pelos pobres do campo contra a classe latifundiária, está presente em 
todos os momentos de nossa história, desde o remoto passado até nossos dias”.  
 Dessa forma, a luta pela terra não é um elemento novo na questão agrária brasileira, para 
Oliveira (1989, p. 15), “os conflitos sociais no campo, no Brasil, não são exclusividade de nossos 
tempos”. Se a luta pela terra não é um elemento novo de nossa história, é por que a propriedade 
fundiária, a posse e propriedade da terra vêm sendo monopolizadas historicamente, os índios viram 
suas terras serem açambarcadas pelos portugueses que, a partir desse momento, iniciaram a 
formação do monopólio da terra que perdura e faz perdurar os conflitos por terras. 

A realidade agrária em Minas Gerais não difere do restante do país no que tange à 
concentração fundiária e desigualdades. Nas últimas duas décadas a concentração de terras cresceu, 
é o que nos mostra o Índice de Gini. Em 1985 o índice de Minas Gerais era de 0,770, ao passo que 
em 2006 já havia aumentado para 0,795 (Censo Agropecuário, 2006), lembrando que o número 
1,000 representa o monopólio total da terra e 0,000 representa a distribuição igualitária da terra .  

A intensificação da concentração de terras é, via de regra, acompanhada do aumento do 
número de trabalhadores rurais expropriados de suas terras, fenômeno que vem crescendo no Brasil 
desde a década de 1960 devido ao modelo de desenvolvimento agropecuário vigente desde então.  

O espaço agrário de Minas Gerais foi se constituindo a partir do desenvolvimento da 
agropecuária voltada ao mercado interno, para abastecer os complexos mineradores que se 
instalaram na época da exploração aurífera, que utilizavam tanto a força de trabalho escrava como 
camponesa. Com o intento de diminuir os gastos com os escravos, os grandes proprietários 
passaram a conceder-lhes terras para que os mesmos pudessem se autosustentar. Os camponeses que 
juntamente com os escravos compunham a mão-de-obra também recebiam terras, sendo essa uma 
forma dos grandes proprietários exercerem controle sobre esses trabalhadores através do monopólio 
do produto do trabalho camponês, extraindo ganhos no processo de comercialização, 
proporcionando aos grandes proprietários a renda da terra. Além disso, esses camponeses formavam 
“currais eleitorais” para a manutenção da força política e forte poder de barganha dos grandes 
proprietários (ÁVILLA, 1999).  

Os sesmeiros de Minas Gerais encontravam dificuldades em explorarem suas vastas 
propriedades em toda sua extensão e garantirem o direito à sessão obtida, fazendo com que 
houvesse uma grande disponibilidade de terras. Essa grande disponibilidade de terras e o crescente 
contingente de homens livres e pobres com origens nas contradições da estrutura mineira 
escravagista facilitaram o desenvolvimento e consolidação da forma de produção camponesa 
(ESTADO DE MINAS GERAIS, 1995, citado por ÁVILLA, 1999).  

Ao se consolidar, a produção camponesa passa a abastecer o mercado interno, se tornando a 
principal fonte de alimentos básicos. Entretanto, o processo de modernização agrícola vivenciado a 
partir da década de 1960 atinge Minas Gerais, causando a intensificação da concentração da 
propriedade fundiária, sobretudo, no período entre 1970 e 1980, quando o Estado passa a conceder 



subsídios e incentivos fiscais aos grandes produtores. Isso fez com que houvesse uma valorização 
do preço da terra, transformando-a em mercadoria, levando à concentração fundiária e expropriação 
dos camponeses de suas terras (ÁVILLA, 1999). 

Esse processo de expropriação foi ocorrendo de forma gradativa, primeiro, com a expulsão 
dos moradores e agregados das antigas fazendas; segundo, com as condições desfavoráveis de vida 
e trabalho dos parceiros; e terceiro, a expulsão de pequenos proprietários e posseiros, que sem 
condições de explorarem terras alheias se viram obrigados a buscar novas terras, na maioria das 
vezes em lugares distantes e com dificuldades (acesso a crédito, pagamento de dívidas bancárias, 
assistência técnica e comercialização), se tornando trabalhadores assalariados, rurais ou urbanos. A 
expulsão dos camponeses de suas terras por meio de grilagem, fraude e violência provocou o 
aumento de conflitos no campo mineiro que subiu de 31 casos, em 1981, para 200 em 1990 
(MINAS GERAIS, 1995, citado por ÁVILA, 1999).   

Por outro lado, o sul de Minas Gerais é a mesorregião onde há menos ocorrência de conflitos 
no campo, bem como de assentamentos rurais. Mas para entendermos esse fenômeno é necessário 
fazermos algumas considerações.  

 
Campo do Meio e a consolidação da luta pela terra no Sul de Minas   
 
  A cultura do café e as demais atividades de sua cadeia produtiva são a base da economia do 
sul de Minas Gerais. A região responde por 47,2% da produção total de café do estado. A estrutura 
fundiária é caracterizada pela predominância das pequenas propriedades, de forma que o latifúndio 
não é tão comum como em outras regiões do estado. Após gerações de plantio de café, as grandes 
propriedades fundiárias passaram por um processo de desmembramento, resultado do processo de 
partilha entre os herdeiros, diferentemente do que ocorreu em outras regiões não houve um processo 
de reconcentração fundiária, por esses fatores não há grandes produtores de café em grandes 
propriedades (OXFAN INTERNACIONAL et al., 2005). Embora não seja comum o latifúndio na 
região, a luta pela terra se dá onde ele existe, não fugindo à regra, pois onde há latifúndio há 
conflitos por terra.    
   A luta pela terra no sul de Minas Gerais teve início em 1997 quando cerca de 50 famílias 
ocuparam as terras da antiga Fazenda Jatobá, no município de Campo do Meio. Essa ocupação, a 
primeira no sul de Minas Gerais, culminou na formação do Assentamento Primeiro do Sul, em 
1997. Vale ressaltar que esse processo de implantação não foi longo – como na maioria dos casos –, 
ocorrendo em menos de um ano, pois havia interesses dos antigos proprietários da fazenda na 
desapropriação e destinação de suas terras para fins de reforma agrária, considerando que a área 
estava em processo de arrematação para saldo de dívidas dos proprietários com o Banco do Brasil 
(VALE; LOURENÇO; LUCAS, 2009).  
  As famílias que fizeram parte dessa primeira ocupação eram em sua grande maioria 
moradores do município de Campo do Meio – ex-trabalhadores da falida usina de cana-de-açúcar 
Ariandnopólis –  de outros municípios do sul de Minas Gerais (São Sebastião do Paraíso, Campos 
Gerais e Santana da Vargem) e trabalhadores migrantes, oriundos do norte de Minas (Novo 
Cruzeiro, Minas Novas e Porteirinha). Vale mencionar que é comum essa migração intraregional de 
trabalhadores rurais do norte do estado para o Sul de Minas, em busca de trabalho temporário nas 
colheitas de café e corte de cana da região. Embora os salários na região sejam baixos, ainda são 
maiores que os pagos na região norte. Atualmente, o assentamento Primeiro do Sul abriga 45 
famílias, com lotes de 15 hectares, em média, por família, de um total de 888 hectares (VALE; 
LOURENÇO; LUCAS, 2009).  
  A segunda etapa de ocupação ocorreu em 30 de março de 1998, com a participação de 150 
famílias em uma área de 300 hectares, nas terras da falida usina em área contígua a da antiga 
Fazenda Jatobá. Essa ocupação deu início a um dos mais emblemáticos conflitos de terras de Minas 
Gerais. Surgia, assim, o acampamento Girassol.  No primeiro ano de acampamento as famílias já 
sentiram o preço que se paga por partirem para o enfrentamento político. Às vésperas do Natal do 
ano de 1998, as famílias que estavam produzindo em terras onde antes havia apenas o latifúndio 



sofreram uma ação de despejo, efetuada de forma truculenta, com os policiais destruindo as 
plantações e, na impossibilidade de resistirem, as famílias perderam o que haviam plantado. Após o 
ocorrido, o acampamento perdeu 80 famílias, que foram embora por se sentirem intimidadas, 
traumatizadas pela ação repressiva, uma das acampadas que esteve presente nessa truculenta ação 
repressiva do Estado nos conta que  

 
Plantamos as primeiras lavouras: arroz, feijão, milho, batata doce, amendoim, e 

depois o prefeito municipal de Campo do Meio, Alderi José Machado, mandou a 

polícia vim com trator e tudo e passar em cima das plantações destruindo tudo, foi 

um choque pra nós, porque não tínhamos este costume. Nós choramos muito, as 

crianças passaram mal [...] 

 
  No entanto, passados alguns meses, através de uma articulação feita entre o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), algumas das 
famílias que haviam ido embora do acampamento Girassol voltaram a Campo do Meio e ocuparam 
uma área de 200 hectares, formando o segundo acampamento nas áreas da ex-usina , o 
acampamento Vitória da Conquista.  

A formação desses dois acampamentos deu início a um conflito de terras que se arrasta até 
hoje, em uma região que não tinha um histórico de conflitos agrários. O assentamento Primeiro do 
Sul e os acampamentos Girassol e Vitória da Conquista foram importantes para a consolidação da 
luta pela terra na região. Para Fernandes (2001, p.7), a implantação de um assentamento é um marco 
no processo de territorialização “na conquista da terra de trabalho contra a terra de negócio e 
exploração”, além de ser um ponto de apoio para os acampados, que não raramente trabalham em 
lotes de assentados como diaristas e nas várias formas de meação e, sobretudo, como local de 
refúgio quando são despejados, vítimas da repressão imposta pelo Estado contra quem luta pela 
terra, o assentamento é um território que expressa a conquista da terra através da luta e resistência.  

Sabendo que a constituição da grande maioria dos assentamentos rurais no Brasil se deu a 
partir da luta dos trabalhadores rurais sem terra, da pressão desses trabalhadores que resistiram a 
processos de expropriação, expulsão e exclusão, e que a ocupação de terra tem se tornado a mais 
importante forma de acesso a terra, novos acampamentos surgiram, consolidando o território de luta 
e resistência.  

Nesse contexto, o ano de 2002 foi um marco, uma vez que ocorreram cinco ocupações que 
culminaram na formação de mais cinco acampamentos: Tiradentes, Herbert de Souza (Betinho), 
Fome Zero, Resistência e Chico Mendes. É importante mencionar que nesse mesmo ano houve uma 
ocupação de grande importância para a territorialização da luta pela terra no Sul de Minas Gerais, 
no município de Guapé, onde 105 famílias ocuparam uma área de 5.000 hectares de uma falida 
usina de álcool –  Usina Passos Maia – , formando o acampamento Santos Dias. Atualmente, ele é 
composto por 49 famílias e considerado um pré-assentamento, ou seja, as áreas já foram 
desapropriadas e estão em vias de se tornar um assentamento rural. 

Com sete acampamentos nas terras da ex-usina, o conflito de terras passa a tomar grandes 
proporções. As famílias acampadas passaram a produzir em terras que antes não produziam nada, 
novas famílias chegavam aos acampamentos com a esperança de que as áreas seriam 
desapropriadas e finalmente elas iriam ter seu pedaço de terra. Em 2005, trinta famílias ocuparam 
uma área de 200 hectares e ergueram o acampamento Irmã Dorothy. No ano seguinte, em 2006, 
surge mais um acampamento, cerca de 40 famílias organizadas pela Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG) ocuparam uma área de 300 hectares e 
formaram o acampamento Sydney Dias.  

Como forma de pressão para a imediata desapropriação das áreas em conflito e destinação 
das terras para fins de reforma agrária, em 2005 o parque industrial da falida usina foi ocupado 
durante uma manifestação promovida pelas famílias acampadas. A manifestação tinha o intento de 
mostrar ao poder público e população local à necessidade da realização da reforma agrária naquelas 
terras. Em atitude de retaliação por parte dos representantes da ex-usina uma liminar de despejo foi 
expedida, pedindo a reintegração de posse das áreas ocupadas pelo Tiradentes, o mais próximo do 



desativado parque industrial. A ocupação do parque industrial era de significativa importância 
geográfica à luta pela terra na região, a sede está localizada em uma das principais vias de acesso 
para o assentamento Primeiro do Sul e para alguns acampamentos. Nesta área há ainda uma escola 
desativada, que atendia os filhos dos trabalhadores da ex-usina. Os sem-terra pretendiam aproveitar 
a infra-estrutura da escola e utilizá-la devido à boa localidade que permitiria fácil acesso à maioria 
dos acampamentos. O Tiradentes foi despejado, pela primeira vez, entretanto, passadas algumas 
semanas as famílias voltaram e ocuparam novamente a área.  

No final de 2008 vinte famílias que estavam chegando para se estabelecerem nos vários 
acampamentos da região, decidiram ocupar uma área de 2.000 hectares, e formaram o acampamento 
Rosa Luxemburgo.  

No início de 2009 havia 11 acampamentos nas terras da ex-usina, esse número era 
considerado demais para os oligarcas da região, que não tardaram em começar a fazer articulações 
com o governo estadual para que esses acampamentos fossem extintos o mais rápido possível. 

No dia 18/05/2009 aconteceu o que já era pra ter ocorrido desde as primeiras ocupações, 
mas sempre fora impedida pela heróica resistência dos acampados que quando despejados não 
tardavam em voltar e ocupar novamente as áreas. As terras da falida usina não foram desapropriadas 
para fins de reforma agrária por não ser de interesse do Estado a existência de mais um 
assentamento no município.  

O Tiradentes, novamente sofrera um despejo, desta vez, de forma arbitrária mais três 
acampamentos foram despejados, embora a liminar de despejo fosse apenas para um. Esse dia com 
certeza ficou marcado como o mais triste das famílias integrantes dos acampamentos Sydney Dias, 

Tiradentes, Irmã Dorothy e Rosa Luxemburgo, e de todos os que encampam a luta pela terra no 
latifúndio da Ariadnópolis. No total, 98 famílias foram despejadas de suas casas. Os sem-terra 
viram a polícia destruir suas plantações utilizando patrola, trator, além de incendiar lavouras e até 
mesmo matarem cães das famílias com tiros. Os acampados estavam para colher cerca de 1.800 
sacas de feijão e quase uma tonelada de melancia. O assentamento Primeiro do Sul foi o local de 
refúgio de 40 famílias despejadas. Para executar essa ação repressiva estiveram presentes 210 
soldados fortemente armados com revólveres e metralhadoras, helicópteros, cães, cavalaria, três 
UTIs móveis, carro do corpo de bombeiro, além de atirador de elites e policiais de operações 
especiais da Tropa de Choque.  
  Um dos acampados que sofreu a ação de despejo lamenta a destruição das plantações que 
estavam para colher:  
 

aí pegou os acampamentos Hebert de Souza, Chico Mendes, Tiradentes, e depois 

de tudo organizado com plantações e casas veio as destruição, foi outro abalo pra 

nós do movimento, porque nós vivemos da terra, do que planta, do arroz, do milho, 

o básico. Foram destruindo tudo o que tinha e as pessoas foram obrigadas a 

mudar de lugar...  

 

  Outra acampada, que não sofreu o despejo, mas se considera uma despejada, porque sabe 
que quando atacam um sem-terra, todos são atacados, se revolta com a ação do despejo, sobretudo 
porque as terras da usina não produzem nenhum benefício à população   
 

Hoje só o latifúndio que aproveita de tudo, enquanto eles produziaem as coisas, 

destruíram as plantações do Doroty, do Tiradentes e estão falando que vão fazer 

mais despejo. As famílias que tinham casas prontas destruíram tudo e o latifúndio 

já está plantando soja lá, e é uma coisa que não serve nada pra nos aqui, é apenas 

desemprego dentro do lugar porque quando as famílias estavam nas terras eles 

produziam feijão, arroz, o milho, o básico de alimentação né? Tinha também 

porco, galinha e agora despejaram as famílias todas pro meio da rua, estão 

sofrendo e quem não precisa, os ricos, estão plantando, que tem várias fazendas no 

município que estão usufruindo destes bens. 

 



O conflito de terras existente nas áreas da falida usina é um dos mais emblemáticos de 
Minas Gerais. Seus proprietários têm um grande poder político no âmbito regional e estadual. A 
história da família Azevedo, os antigos proprietários da ex-usina, se confunde com a do município 
de Campo do Meio. O português Manoel Alves de Azevedo, fundador da cidade, foi também o 
fundador da usina, criada em 1908. A Ariadnópolis viveu seu auge na década de 1970, quando em 
1975 foi criado pelo governo militar o Programa Nacional do Álcool (Pró-álcool) recebendo fortes 
incentivos governamentais. A partir do final da década de 1980 a usina entrou em crise geral e em 
1990 foi vendida, entrando em processo de falência em 1993, processo concluído em 1996.  
  O despejo de maio de 2009, executado pelo Estado, tentou deixar sem destino 98 famílias. 
No entanto, não teve efeitos duradouros, as famílias sabem do papel histórico que desempenham e 
que o caminho que seguem é o único que pode levar à conquista da terra. No final de agosto de 
2009, 31 famílias das 98 despejadas naquele mês de maio, voltaram a Campo do Meio –  a maioria 
das famílias despejadas eram da região de Campinas (SP) – para retomar o caminho que fora 
interrompido e ocuparam novamente uma área de 300 hectares.  
  Com isso, é retomada a luta que foi abalada pelo despejo, o Nova Conquista leva em seu 
nome o que representa o sonho das mais de 200 famílias que continuaram acampadas após o ato 
repressivo, continuando a lutar e resistir na luta pela conquista da terra. A ocupação que culminou 
na formação do Nova Conquista foi indicada pelo próprio INCRA, que ao saber que os 300 hectares 
estavam em vias de adjudicação informou a pessoas ligadas ao MST e aconselhou a ocupação 
daquelas áreas.  
  Com o retorno das famílias despejadas, os sem-terra mostraram que mesmo com a repressão 
imposta pelo Estado as ocupações são a única forma de pressionar o poder público e vislumbrar a 
conquista da terra. Nesse sentido, o Nova Conquista tem grande importância na retomada da luta 
pela desapropriação das terras.  
  Após o despejo dos quatro acampamentos e o surgimento do Nova Conquista, alguns 
avanços ocorreram nas ações políticas dos sem-terra para se reorganizarem e continuarem na luta 
com mais força política.   
  Foi com a criação do Sindicato dos Agricultores Familiares de Campo do Meio (MG), que 
congrega grande parte dos acampados e pequenos agricultores do município que os avanços 
começaram a ser logrados. A direção do sindicato é composta por pessoas ligadas à luta pela terra 
na região e políticos que apoiam os acampados. A formação do sindicato fortaleceu a organização 
dos pequenos agricultores e somou força política aos acampados. Com a criação do sindicato vem 
nascendo uma relação profícua entre acampados e pequenos agricultores da região.  
  Dessa forma, o sindicato é, além de um órgão de representação de classe, um espaço de 
discussões políticas onde é feito um trabalho de conscientização política dos filiados, sobretudo 
com os pequenos agricultores que estão tendo o primeiro contato com a luta pela terra, e os frutos 
deste trabalho já estão sendo colhidos, os filhos dos pequenos agricultores estão se tornando 
acampados e cultivando nas terras ocupadas.  
  Por fim, ao cabo de um ano, houve todo esse processo de reconfiguração da luta pela terra, 
em maio de 2009 havia 10 acampamentos, após o despejo restaram 6 e, ao cabo de um ano, em 
julho de 2010 haviam novamente 10 acampamentos travando a luta pela conquista da terra.  
   
Considerações finais  
    
  Os fatos narrados neste trabalho mostram que a questão agrária do sul de Minas tem os 
mesmos desdobramentos do restante do país: onde há terras ociosas, há famílias acampadas à espera 
da conquista da terra, para nela trabalhar.  
 Quanto ao papel desempenhado pelo poder público na resolução dos conflitos nesses 
últimos 12 anos, algumas constatações ficam bem claras. Em nenhum momento houve vontade por 
parte do Estado em promover ações que beneficiassem os trabalhadores organizados em luta pela 
terra. Desde a primeira liminar de despejo contra o acampamento Girassol em 1998, era do 
conhecimento da vara agrária estadual de Minas Gerais que as áreas ocupadas estavam penhoradas 



sob a posse da União. O processo de falência da usina Ariadnópolis e CAPIA foi concluído em 
1996, com a impossibilidade de pagar a dívida que possuíam as terras foram penhoradas neste 
mesmo ano, ou seja, desde o início dos conflitos era do conhecimento do poder público que se 
tratavam de terras sob posse da União e que só ela poderia solicitar uma liminar de reintegração de 
posse.  Mas não foi isso que ocorreu, pois como já foi relatado três liminares de despejos foram 
expedidas e cumpridas. Consideramos então que o Estado por três vezes ultrajou os trabalhadores.  
No entanto, os sem-terra não se calaram, não desistiram e persistem na luta pela terra e pela reforma 
agrária.  
 O poder público só age a reboque de grandes mobilizações dos trabalhadores organizados, 
de forma que sem o enfrentamento político nenhuma vitória será conquistada pelos trabalhadores. O 
maior exemplo desse fato foi à audiência pública realizada no dia 14/06/10, esse evento não 
ocorreria se as famílias despejadas em maio de 2009 tivessem desistido da luta. Mas como não 
desistiram, e não tardaram em retomar a luta, o poder público foi obrigado a agir.  
 Segundo informações da direção local do MST, os órgãos públicos voltados às questões 
agrárias estão “sucateados”. O INCRA só faz vistorias em terras ocupadas de três em três anos, há 
poucos técnicos para atender a grande demanda do estado e não existe um órgão que cuide 
especificamente de conflitos agrários. Esses fatos mostram as reais intenções do Estado em manter 
a questão agrária como está, composta por conflitos que não raramente acabam em mortes de sem-
terra, com uma altíssima concentração fundiária e uma desigualdade vexatória, com poucos que tem 
muita terra e muitos com pouca.  
 A permanência dessas famílias, algumas há 13 anos acampadas, mostra que essa ainda é a 
única alternativa capaz de promover o acesso a terra para trabalhadores que, de alguma forma, 
foram expropriados pelo capital e não encontram possibilidades de obter uma fonte de renda que 
possibilite uma vida digna. Ademais, só através da luta pela terra e da organização dos 
trabalhadores é possível vislumbrar melhores perspectivas para o campo brasileiro.  
 Parafraseando Guimarães (1989, p. 110), concluímos que a luta pela terra é “o fio condutor 
ao qual estão ligados todos os acontecimentos marcantes da vida rural brasileira; é o fator 
determinante e o elemento propulsor das insuficientes, mas significativas transformações por que 
tem passado nossa agricultura”.  
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