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RESUMO: O presente trabalho relata uma pesquisa em andamento que tem como objetivo 
analisar as políticas ambientais expressas no Código Florestal, Lei nº 12.561/12, em sua 
constituição, embates, perspectivas, direitos e resistências para comunidades que desenvolvem 
atividades rurais no âmbito da agricultura familiar. Para tanto, é realizado um estudo de caso, 
com abordagem qualitativa, no Assentamento Nova Santo Inácio Ranchinho, município de 
Campo Florido, Triângulo Mineiro, Brasil. Partindo do pressuposto de que todos os aspectos 
da realidade em investigação se inter-relacionam, a coleta de dados realiza-se em duas 
dimensões. A primeira baseia-se em fontes primárias e abrange: uma análise documental da Lei 
nº 12.561/12; a revisão da bibliografia validada por informativos agrícolas de órgãos públicos, 
artigos de jornal, atas da associação dos assentados, produções acadêmicas e artigos científicos 
sobre agricultura familiar que abordam o assentamento em questão. Uma segunda dimensão 
refere-se a observações sobre o tipo e modo de produção, o espaço da gleba familiar, a relação 
com as Áreas de Preservação Ambiental, além da escuta de narrativas dos assentados sobre as 
condições de vida e de trabalho, as implicações do Código Florestal no desenvolvimento de 
suas atividades agrícolas, no respeito ou antagonismo aos direitos da população assentada, os 
movimentos históricos de resistências e insurgências, assim como o espirito associacionista no 
Assentamento e os instrumentos e o uso de reinvindicações desse segmento rural. As cenas e 
cenários observados e as narrativas são gravadas em vídeo e os moradores ouvidos participarão 
da análise e discussão dos dados coletados, pois são também entendidos como sujeitos deste 
ato investigativo. A escolha do campo de estudo atende ao critério de esse assentamento ser o 
mais antigo da região e, além da importância histórica de sua luta a partir de um movimento 
social dos sem terra, apresentar características dessa realidade rural em várias dimensões que 
vão desde a ocupação de uma ampla terra improdutiva, como acampados, no ano de 1993, às 
lutas pela constituição do Assentamento e pelas condições e efetivação de seus direitos em 
relação ao trabalho, produção, moradia, recursos, proteção social e, atualmente, aos possíveis 
desdobramentos das propostas do Código Florestal relativas à agricultura familiar. Os 
resultados iniciais revelam que: esse Assentamento abriga 115 famílias em 3,5 mil hectares, 
destinando, em média, 25 hectares por família; a vocação predominante é a pecuária leiteira, 
sendo que parte dos assentados arrendam uma área do lote para a cana-de-açúcar, e uma 
associação reúne os moradores em torno, sobretudo, da reinvindicação de seus direitos. Em 
relação ao Código, ambientalistas, políticos, juristas, representantes de agricultores familiares 
e membros da academia questionam os desdobramentos dessa legislação, entre eles, as 
exigências territoriais e ambientais para os pequenos proprietários, as quais podem inviabilizar 
sua atividade econômica e, portanto, as condições de sobrevivência. Apontam-se, ainda, a 
possibilidade de favorecer privilégios dos grandes proprietários rurais, comprometendo a 
preservação do bioma e acentuando as contradições socioeconômicas, intrínsecas à 
modernização agrícola conservadora. 
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