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Resumo: Este trabalho resulta da pesquisa de mestrado intitulada “A Territorialização do
MST no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e o Assentamento Emiliano Zapata no
Contexto das Políticas Públicas: (des) encontros, desafios e conquistas”, desenvolvida
entre 2012 e 2014. A mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (TM/AP),
considerada a mais conflituosa do estado mineiro em termos de lutas sociais e
notadamente pela Reforma Agrária, os movimentos do campo enfrentam constantes
embates contra a territorialização do agronegócio e a expropriação camponesa da terra.
Com tantas adversidades dentro do próprio movimento, as ameaças do agronegócio e as
diferenças sociopolíticas com outras organizações de luta pela terra, o MST vem obtendo
conquistas importantes na região desde 1990. De acordo com o DATALUTA/MG (2014),
foram criados 87 assentamentos na mesorregião, dos quais dez foram conquistados pelo
movimento (VIEIRA, 2014), perfazendo atualmente 11 assentamentos envolvendo mais
de trezentas famílias assentadas. Para o estudo, foi selecionado o Projeto de Assentamento
Emiliano Zapata, localizado em Uberlândia, por ser o mais representativo em termos de
experiências da Reforma Agrária dentre os assentamentos na região, considerando as
estratégias de reprodução e inserção social dessas famílias nos últimos anos em termos
de acesso às políticas públicas e ampliação de formas de produção e comercialização
agrícola na forma associativista. Contudo, as famílias camponesas assentadas continuam
reivindicando por políticas de Reforma Agrária, por um conjunto de ações que
possibilitem a sua permanência na terra, onde possam colocar em prática novas
experiências de produção e de instrumentos de luta no sentido de democratizar o uso da
terra e alcançar as transformações sociais mais amplas.
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