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RESUMO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar o 

processo de reforma agrária no Brasil e a luta dos trabalhadores rurais do 

Assentamento Prefeito Celso Daniel, em Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, para 

obter a posse da terra, assim, poder cultivar e retirar da terra o seu sustento. Neste 

processo será mostrado como se deu a concessão de terras no Brasil colônia, 

culminando com a lei de terras de 1850. Tal lei batiza o latifúndio, regulamenta e 

consolida o modelo da grande propriedade rural, sendo a base, até os dias atuais, 

da estrutura injusta da propriedade de terras neste país (Stédile, 2005). Através da 

legislação agrária, realizar-se-á uma breve abordagem histórica da questão agrária, 

da formação dos movimentos sociais que lutam pela reforma agrária e dos conflitos 

que envolvem a posse da terra no Brasil. Na busca da construção de todo contexto 

em que se dá a luta pela terra, serão discutidas as condições de organização 

estrutural dos assentamentos. A fim de dar um enfoque mais específico, com uma 

visão mais próxima da realidade, foi realizado um trabalho de campo no 

Assentamento Prefeito Celso Daniel no município de Macaé. Antes, porém, para que 

os limites e possibilidades dos trabalhadores rurais desse assentamento sejam mais 

bem compreendidos, será feita uma contextualização do município em que está 

situado o assentamento em questão. 

 

 

 

Palavras-chave: reforma agrária, questão agrária, movimentos sociais, trabalhadores 

rurais. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Entender a “Reforma Agrária” como mera distribuição de terra privada, 

adquirida pelo Estado de áreas dos grandes latifúndios consideradas improdutivas, é 

uma visão simplória, fruto do desconhecimento de todo o processo que envolve a 

“questão agrária” neste país. Afirmar, também, que a reforma Agrária só depende da 

vontade do trabalhador rural de lutar para sua efetivação é desconhecer e 

desconsiderar todas as relações sociais que permeiam o sistema capitalista, é tratar 

sem respeito e aceitar os limites impostos na divisão sociotécnica do trabalho no 

regime imposto pelo capital. O capitalismo, como um sistema excludente na sua 

origem, gera uma série de trabalhadores sem acesso a mínimas condições de vida, 

ou seja, existe uma “guerra” constante das classes dominadas para poder adquirir 

direitos que possam garantir a sua sobrevivência. Portanto, 

Para os homens que trabalham a terra, a reforma agrária, isto é, a 
completa e justa solução da questão agrária do país, é a única maneira de 
resolver efetivamente os graves problemas em que se debatem as massas 
camponesas, e, portanto, elas, mais do que qualquer outra parcela da 
população brasileira, estão interessadas em sua realização. As massas 
camponesas têm a consciência de que a solução final depende delas. 

A execução de uma reforma agrária, efetivamente democrática e 
progressista, só poderia ser alcançada à base da mais ampla e vigorosa 
ação, organizada e decidida, das massas trabalhadoras do campo, 
fraternalmente ajudadas em sua luta pelo proletariado das cidades, os 
estudantes, a intelectualidade e demais forças nacionalistas e democráticas 
do patriótico povo brasileiro (STÉDILE: 2005, 75). 

 

Contudo, a situação agrária no Brasil tem na sua origem a má distribuição de 

terras, no privilégio dado pelo Estado aos grandes latifundiários brasileiros. Desta 

forma, tem-se no favorecimento ao latifúndio uma das maneiras mais cruéis de 

manter os trabalhadores rurais presos ao seu próprio trabalho, pois o que produzem 

é direcionado ao “patrão”, restando pouco da sua produção para sua própria 

subsistência. 

Corroborando esse pensamento, STÉDILE exprime a respeito: 

A característica principal da situação agrária brasileira é o forte 
predomínio da propriedade latifundiária. Com a população rural de cerca de 
38 milhões de habitantes, existem no Brasil apenas 2.065 mil propriedades 
agrícolas. Neste número incluem-se 70 mil propriedades latifundiárias, que 
representam 3,39% do total dos estabelecimentos agrícolas existentes, mas 
que possuem 62,33% da área total ocupada do país (STÉDILE: 2005, 74). 
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Entende-se, portanto, que a reforma agrária é complexa, visto que existem 

vários aspectos que englobam o seu contexto. Para a sua efetivação deve-se 

entender e procurar a mitigação dos problemas relativos à questão agrária no Brasil. 

Tais questões são marcadas e decorrentes de determinantes políticos, econômicos, 

sociais, culturais e, sobretudo, pela intrínseca contradição presente no sistema de 

produção capitalista. 

Toda essa conjuntura foi apreciada durante as aulas do curso de Serviço 

Social, com maior ênfase na disciplina de questão urbana e rural no Brasil. Apesar 

de toda importância social da discussão acadêmica sobre o tema da reforma agrária, 

poucos são os trabalhos de conclusão de curso encontrados na área do Serviço 

Social.  

Com o objetivo de contribuir com as reflexões acerca dessa temática, foi 

realizada visitas no Instituto de Colonização de Reforma Agrária no Rio de Janeiro 

(INCRA/RJ) e pesquisa de campo no assentamento Prefeito Celso Daniel, em 

Macaé. Tal pesquisa possibilitou o conhecimento mais aprofundado dos limites e das 

possibilidades dos trabalhadores rurais desse assentamento em alcançar a reforma 

agrária em sua plenitude. 

Desse modo, no primeiro capítulo será discutida a luta pela posse da terra no 

Brasil. Para isso, será feito um breve histórico sobre a aquisição de terras e a 

reforma agrária no país. Paralelamente, será feito, também, um apanhado histórico 

dos movimentos sociais que lutam pela posse da terra e os conflitos que envolvem 

tal luta. 

Posteriormente, o segundo capítulo versará sobre a propriedade da terra 

como direito à existência. Para isso, discorrerá sobre a organização de um 

assentamento de trabalhadores rurais, fazendo um breve contexto do município de 

Macaé, a fim de mostrar a luta dos trabalhadores rurais do assentamento Prefeito 

Celso Daniel para adquirir a posse da terra.  

Finalmente, nas considerações finais, serão apresentados os componentes 

fundamentais da análise, com vista a considerar os limites e possibilidades dos 

trabalhadores rurais do Assentamento Prefeito Celso Daniel na conquista da posse 

efetiva da terra. Desse modo, o presente Trabalho de Conclusão de Curso realizará 

uma pequena contribuição para a discussão acadêmica acerca da temática da 

Reforma Agrária no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 – A LUTA PELA POSSE DA TERRA E A REFORMA  AGRÁRIA NO 
BRASIL: UMA REALIDADE CONTRADITÓRIA. 
 

“Desconsiderar o conjunto das lutas dos trabalhadores que 
estão diretamente envolvidos na luta pela terra e pela Reforma 
Agrária, em marcha no Brasil, e que rompe com os limites 
predefinidos dos recortes da divisão técnica do trabalho, das 
fronteiras teóricas e políticas do que se entende pelo trabalho (por 
exemplo, urbano, rural), estaríamos negligenciando as novas 
relações sociais (familiares e pessoais) que confrontam com as 
hierarquias e procedimentos de subordinação e sujeição do trabalho, 
que não se restringem”, todavia, à esfera econômica. 

É por isso que entendemos que a construção/realização da 
Reforma Agrária não se restringe ao universo camponês, mas sim ao 
conjunto da sociedade, assim como o desemprego urbano e a luta 
pela moradia nas cidades não se restringem tão somente aos 
operários/proletários urbanos, pois o capitalismo não cria condições 
para eliminar a escassez da vida social (se no campo, se na cidade)” 

Antonio Thomaz Júnior 

 

Historicamente a “questão agrária” no território brasileiro iniciou-se com a 

chegada dos portugueses em 1500. No processo de invasão, eles praticaram duas 

táticas formas de autoridade soberana sobre os povos em todo território brasileiro: 

repressão e cooptação. Desta forma, houve uma imposição a todos nativos e 

submeteram ao seu modo de produção, às suas leis e à sua cultura (STÉDILE, 

2005). 

Com a entrada dos europeus, toda produção no nosso território, com a 

apropriação dos bens naturais, são voltadas para as leis do capitalismo mercantil 

presente na Europa. Assim, qualquer bem consumível é transformado em 

mercadoria. E, todas as atividades extrativas e produtivas são direcionadas para o 

lucro. Destarte, a Coroa portuguesa, para produzir mercadorias de consumo e enviá-

las ao continente europeu, principalmente a cana-de-açúcar, começa de forma 

desigual a concessão de terras no território brasileiro. 

Nesse contexto, tem-se na distribuição de terras no Brasil, a partir do seu 

“descobrimento”, o grande emblema da “reforma agrária”. Entretanto, não se deve 

ser simplório em imaginar que só a distribuição de terras resolve toda questão 

agrária no país. A questão agrária é bem mais ampla do que a simples posse da 

terra, é toda uma reunião de problemas mais complexos como o desenvolvimento da 

agropecuária e das lutas de resistência dos trabalhadores, que são inerentes ao 
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processo desigual e contraditório das relações capitalistas de trabalho 

(FERNANDES, 2001). 

Portanto, pode-se caracterizar que a “questão agrária” é intrínseca ao sistema 

capitalista. Assim sendo, o conjunto de problemas não cessa, ou seja, é sempre 

constante, pode-se até atenuar seu efeito, contudo jamais findar por completo. 

Os problemas referentes à questão agrária estão relacionados, 
essencialmente, à propriedade da terra, consequentemente à concentração 
da estrutura fundiária; aos processos de expropriação, expulsão e exclusão 
dos trabalhadores rurais: camponeses e assalariados; à luta pela terra, pela 
reforma agrária e pela resistência na terra; à violência extrema contra os 
trabalhadores, à produção, abastecimento e segurança alimentar; aos 
modelos de desenvolvimento da agropecuária e seus padrões tecnológicos, 
às políticas agrícolas e ao mercado, ao campo e à cidade, à qualidade de 
vida e dignidade humana. Por tudo isso, a questão agrária compreende as 
dimensões econômica, social e política (FERNANDES, 2001: 23). 

 

Desta forma, é necessário que se tenha um conjunto de medidas com o 

cunho político e socioeconômico a fim de mitigar as consequências geradas pelo 

capitalismo. Para tanto, tais ações devem trabalhar de maneira simultânea e 

uniforme. Talvez, nesse aspecto, é onde se encontra uma das maiores dificuldades 

para efetivar a reforma agrária. Não basta apenas distribuir terras e/ou políticas 

governamentais sem ouvir a classe de trabalhadores rurais, é fundamental que se 

construa novas relações de poder com a participação dos trabalhadores na 

produção e efetivação das políticas públicas. Entretanto, no caso da implantação de 

projetos governamentais unilaterais, as lutas populares constituem o meio mais 

eficaz no enfrentamento para que os trabalhadores rurais obtenham os seus direitos, 

seja através de ocupações de terras, as marchas populares, as greves, as 

ocupações de prédios públicos etc. Essas ações colaboram para modificar a 

conjuntura, mas não consegue parar a aceleração do capitalismo na formação das 

desigualdades, “mola mestra” da fome e da miséria. Assim, os problemas criados 

pela questão agrária só podem ser superados através da luta constante contra o 

capital, ou seja, é necessário travar uma luta em prol de uma sociedade mais 

igualitária. Porém, para essa concretização é essencial a utilização de referências 

teóricas e as experiências históricas vivenciadas pelos trabalhadores (FERNANDES, 

2001). 
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1.1 A sesmaria: concessão de terras no Brasil colôn ia. 
 

No período colonial começa o plantio da cana-de-açúcar pelo litoral 

brasileiro1, com isso tem-se a implantação do regime de Sesmaria no Brasil2. A 

sesmaria era uma subdivisão da capitania com o objetivo de que essa terra fosse 

aproveitada. A ocupação da terra era baseada em um suporte mercantil lucrativo 

para atrair os recursos disponíveis, já que a Coroa não possuía meios de investir na 

colonização, consumando-se como forma de solucionar as dificuldades e promover a 

inserção do Brasil no antigo Sistema Colonial.  

A proposta buscava incentivar a ocupação das terras e estimular a vinda de 

colonos. Tê-la, no início da colonização, significava mais um dever do que um 

direito, já que sua cessão estava condicionada ao aproveitamento e transferência da 

terra após certo tempo. As sesmarias estavam regulamentadas segundo algumas 

ordens do Reino. É importante ressaltar que as sesmarias não eram de domínio total 

dos donatários ricos, mas apenas lhes tocavam as partes de terras especificadas 

nas cartas de doações. Os donatários se constituíram em administradores, achando-

se investidos de mandatos da Coroa para doar as terras e tendo recebido a 

capitania com a finalidade colonizadora. Eles não tinham poderes ilimitados, não 

foram legitimadores nem do público nem do privado e cabia-lhes apenas cumprir as 

ordens de Portugal.  

(...), para implantar o modelo agroexportador e estimular os 
capitalistas a investirem seu capital na produção das mercadorias 
necessárias para a exportação, a Coroa optou pela “concessão de uso” com 
direito à herança. Então, utilizando diversos critérios políticos e sociológicos, 
a Coroa entrega, a capitalistas-colonizadores que dispunham de capital, 
enormes extensões de terra – que eram medidas em léguas, em geral 
delimitadas por grandes acidentes geográficos. Assim, os capitalistas-

                                                        
1 Em 1531, Dom João III enviou ao Brasil a expedição de Martim Afonso de Sousa, cujos principais 
objetivos eram verificar a existência de metais preciosos, explorar e patrulhar o litoral e estabelecer os 
fundamentos da colonização do Brasil. Martim Afonso tinha poderes para nomear autoridades e 
distribuir terras às pessoas que quisessem permanecer aqui para desempenhar essa missão 
(GUIMARÃES, 2005: 56-64). 
 
2 A sesmaria é um instituto jurídico português (presente na legislação desde 1375) que normatiza a 
distribuição de terras destinadas à produção. Esse sistema surge em Portugal durante o século XIV, 
quando uma crise agrícola atinge o país. O Estado, recém-formado e sem capacidades de organizar 
a produção de alimentos, decide legar a particulares essa função.  
No Brasil a concessão das terras era realizada através de documentos, cartas de Sesmarias, 
passados pelas autoridades para doar terras; nelas, os donatários ou governadores de províncias, 
denominados sesmeiros, autorizavam ou não as doações tendo como única exigência o cultivo da 
terra. 
Fonte: http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia03/ 
acessado em 26/11/09 às 10h30min. 
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colonizadores eram estimulados a investir seu capital no Brasil para a 
produção de alguma mercadoria para exportação, com a Coroa garantindo 
a posse de imensas extensões de terra para tal finalidade. O critério 
fundamental para a seleção dos eleitos pela “concessão de uso” das terras 
era – muito além do que simples favores a fidalgos próximos – a 
disponibilidade de capital e o compromisso de produzir na colônia 
mercadorias a serem exportadas para o mercado europeu. 

A “concessão de uso” era de direito hereditário, ou seja, os 
herdeiros do fazendeiro-capitalista poderiam continuar com a posse das 
terras e com a sua exploração. Mas não lhes dava direito de venderem as 
terras, ou mesmo de comprarem terras vizinhas. Na essência, não havia 
propriedade privada das terras, ou seja, as terras ainda não eram 
mercadorias (STÉDILE, 2005: 21-22). 

 
Assim, os sesmeiros, sem o apoio financeiro da Coroa para colonizar o 

interior do Brasil, passam ocupar o litoral e expulsar os índios das suas terras – pois 

os mesmos não aceitavam a imposição para modificarem os seus costumes e a sua 

cultura. Dá-se o início dos primeiros conflitos relacionados à “questão da terra” no 

território brasileiro3.  

Com a recusa dos índios em trabalhar sob o domínio da Coroa portuguesa e 

seus representantes designados, a Coroa se vê obrigada a trazer  escravos do 

continente africano para o cultivo das terras. Por sua vez, Portugal detinha 80% do 

que era produzido em solo brasileiro e só cabia 20% para os sesmeiros. Esse fato 

estimulou os capitães-donatários em cultivar grandes áreas para obter o lucro 

desejado. Ou seja, houve uma grande expansão territorial dos fazendeiros e os 

chamados posseiros4. Em contrapartida, o regime de sesmaria não contemplava 

uma legislação eficiente para o controle das terras e o cultivo sobre elas. 

Devido a tais fatores, muitos problemas se alastraram ao longo do tempo, 

pois se formou uma camada de colonos que lavravam a terra, preenchendo assim 

um requisito básico da colonização, o cultivo. Mas esses colonos não possuíam 

determinações régias referentes às sesmarias, ou seja, adquiriram a terra de forma 

“ilegal”, muitas vezes pagando por ela, o que não era permitido durante o sistema de 

doações de sesmarias, seja de aluguel ou venda5. 

                                                        
3 Idem. 
 
4 Ver LIMA (1991) que define os posseiros como: “Pequenos lavradores que arrendavam terras 
cedidas pelos sesmeiros”.  
 
5 Conforme informações obtidas no site: 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia03/ acessado em 
26/11/09 às 10h30min. 
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A aceitação do posseiro na legislação sobre sesmarias nas terras brasileiras 

se relacionou ao esforço da Coroa em limitar o poder do sesmeiro. O 

reconhecimento da posse demonstrou a ambiguidade da legislação de sesmarias. 

Muitos sesmeiros ocuparam grandes extensões de terras, apossando-se de terras 

limítrofes. Devido às irregularidades e à desordem na doação das sesmarias, havia a 

necessidade da elaboração de um regimento próprio, obrigando a regularização e a 

demarcação das terras. 

O Alvará de 1785 reconhecia o posseiro e tentava reestruturar o sistema de 

sesmarias, na tentativa de manter para a Coroa a responsabilidade na concessão 

das terras devolutas (GUIMARÃES, 2005: 76). 

Suspenso no ano seguinte, o Alvará mostra como a realidade da posse e a 

obrigatoriedade da demarcação e do cultivo faziam parte de uma relação conflituosa 

entre Coroa, fazendeiros e colonos, enfatizando o poder dos grandes donos de 

terras. 

Em 25 de novembro de 1808, através de um Decreto, permite-se a concessão 

de sesmarias aos estrangeiros residentes no Brasil. 

Em 17 de julho de 1822, a RESOLUÇÃO DE CONSULTA DA MESA DO 

DESEMBARGO DO PAÇO – Nº 76, manda suspender a concessão de sesmarias 

futuras até a convocação da Assembléia Geral Constituinte. 

(...) Foi ouvida a Mesa do Desembargo do Paço sobre o 
requerimento em que Manoel José dos Reis pede ser conservado na posse 
das terras em que vive há mais de 20 anos com sua numerosa família de 
filhos e netos, não sendo jamais as ditas terras compreendidas na medição 
de algumas sesmarias se tenha concedido posteriormente (...) (MONTEIRO 
& LEAL, 1998: 8). 

 
 Esse fato acabou por beneficiar posseiros que cultivavam a terra. O fim das 

sesmarias consagrou a importância social deles. Embora terminada juridicamente a 

concessão, não se acabou com a figura do sesmeiro. Grande fazendeiro, ele não 

seria derrotado pela política do Império (GUIMARÃES, 2005). 

A Carta de 1824, Jurada a 25 de março, Constituição Política do Império do 

Brasil, diz: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, 
e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 
seguinte. 

XXII É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. 
Se o bem público legalmente verificado exigir o uso, e emprego da 
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Propriedade do Cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A 
Lei marcará os casos, em que terá lugar esta única exceção, e dará as 
regras para se determinar a indenização.6 

 
Assim, garante o direito de propriedade, sem fazer alarde dos problemas 

herdados das sesmarias nem às terras devolutas7, juntamente com a promulgação 

da Lei de Terras (Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850). Essa Lei foi 

regulamentada pelo Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro de 1.854, que 

institucionalizou a “grilagem” de terra no Brasil (OLIVEIRA, 2009).  

Dispõe sobre as terras devolutas do Império, e acerca das que são 
possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem 
como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e 
demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas 
particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiros, 
autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara 
(MONTEIRO & LEAL, 1998). 

 

A norma supracitada foi instituída pelo fato de estar a Coroa sofrendo 

pressões da Inglaterra para trocar a mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado. 

Desta forma, com a possível abolição da escravidão, impedir-se-ia que os 

trabalhadores ex-escravos se apoderassem das terras, fazendo assim surgir a 

primeira lei de terras do país. Tal lei tinha como característica principal a implantação 

da propriedade privada das terras no Brasil. 

Outra característica da norma em questão foi a determinação de que qualquer 

cidadão brasileiro poderia se converter em proprietário privado de terras, e, vender e 

comprar “concessão de uso”. Para poder vender sua concessão era necessário 

pagar um determinado valor à Coroa. 

Portanto, tal característica tinha o intuito, acima de tudo, de impedir que os 

futuros ex-trabalhadores escravizados, quando libertos, virassem camponeses, com 

pequenas propriedades de terras, pois, sem ter nenhum bem não possuíam recursos 

financeiros para adquiri-las. Desta forma, permaneceriam trabalhando para os 

fazendeiros através de salários (STÉDILE, 2005). 

                                                        
6 Terras devolutas  são terrenos públicos, ou seja, propriedades públicas que nunca pertenceram a 
um particular mesmo estando ocupadas. 
Conforme informações obtidas no site: www.iterpa.pa.gov.br/.../Consituicao_Imperial_de_1824.doc  
acessado em 25/03/2010 às 10h05min. 
 
7 Conforme informações obtidas no site: 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao02/materia03/ acessado em 
26/11/09 às 10h30min. 
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Com isso, conclui que: 

 A Lei nº 601, de 1850, foi então o batistério do latifúndio no Brasil. 
Ela regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é 
a base legal, até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de 
terras no Brasil (STÉDILE, 2005: 23). 

 
Outrossim, a Lei de Terras de 1850, consolida a forma incorreta de 

distribuição de terras no Brasil que teve início com as Sesmarias. Pois, em momento 

algum, as terras foram divididas com o trabalhador para o plantio e comercialização 

de seus “frutos”.8 

Assim, a questão agrária no Brasil tem suas raízes no período de colonização 

do Brasil, onde as terras foram mal distribuídas. 

 

 

1.2 A legislação agrária no Brasil: uma breve abord agem histórica da 

questão agrária.  

 

O objetivo é mostrar a evolução da reforma agrária no Brasil. Para isso é 

necessária uma abordagem histórica que possibilite compreender, como, através de 

criação de leis, o modo como a “questão agrária” e “reforma agrária” são vistas pelo 

Estado.  

A conquista da terra sempre teve um papel de destaque na história da 

humanidade, pois a mesma está relacionada com o poder que proporciona. 

No Brasil, a história da luta pela terra vem sendo escrita desde antes do seu 

descobrimento até os dias de hoje, com “tintas de dominação”, exploração, conflitos 

e resistência.  

Na lei de 26 de junho de 1.375 já havia uma preocupação com a devida 

utilização das propriedades rurais, isso faz com que se reflita sobre o fato de que 

bem antes de o Brasil ser uma nação e um país promissor, seus colonizadores já 

tratavam a utilização da propriedade rural como um fator para o desenvolvimento da 

nação deles. A referida Lei “obriga a prática da lavoura e o semeio da terra pelos 

proprietários, arrendatários, foreiros e outros, e dá outras providências” (OLIVEIRA, 

2009). 

Segue trecho dessa norma:  
                                                        
8 Entende-se como fruto, neste caso, toda riqueza que provém do trabalho humano desenvolvido na 
terra. 
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Eu El Rei Faço saber aos que esta lei virem: 

(...) Se por algum motivo legítimo as não puderem lavrar todas, 
lavrem a parte que lhes parecer podem comodamente lavrar, bem vistas e 
determinação dos que sobre este objeto tiverem intendência; e as mais 
façam-nas aproveitar por outrem pelo modo que lhes parecer mais 
vantajoso de modo que todas venham a ser aproveitadas.  

Se por negligência ou costumácia, os proprietários não observarem 
o que fica determinado, não tratando de aproveitar por si ou por outrem as 
suas herdades, as justiças territoriais, ou as pessoas que sobre isso tiverem 
intendência, as dêem a quem as lavre, e semeie por certo tempo, a pensão 
ou quota determinada. 

Se os senhores das herdades não quiserem estar por aquele 
arbitramento, e por qualquer maneira o embargarem por seu poderio, 
devem perdê-las para o comum, a que serão aplicadas para sempre; 
devendo arrecadar-se o seu rendimento a beneficio comum, em cujo 
território forem situadas (...)9 

 
O Tratado de Tordesilhas, assinado entre o Reino de Portugal e o recém 

criado Reino de Espanha em 07 de junho de 1494, antes de o Brasil ser 

“descoberto”, tinha como objetivo  dividir as terras “descobertas e por descobrir” por 

ambos fora do continente europeu. Assim, definia como linha de demarcação o 

meridiano 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, sendo que os 

territórios a leste do meridiano pertenceriam a Portugal e os territórios a oeste 

pertenceriam à Espanha (OLIVEIRA, 2009: 2). Esse fato serve como marco na 

questão dos conflitos agrários no Brasil. 

Durante o regime de Sesmaria no Brasil houve uma série de Leis que 

beneficiaram o grande produtor rural, culminando na Lei de Terras (Lei nº 601 de 18 

de setembro de 1850). Nesse período, pode-se citar o Decreto de 25 de novembro 

de 1.808, que permitia a concessão de sesmarias aos estrangeiros residentes no 

Brasil, que figurou como um fator de acirramento dos conflitos agrários. Entretanto, 

há um fato a destacar: a Resolução nº 76 de 17 de julho de 1822, onde a pedido do 

Sr. Manoel José dos Reis – cidadão que cultivava terras em Vila Rica, atualmente 

Ouro Preto, em Minas Gerais, questionou a posse das terras ao Príncipe Regente do 

Brasil, Dom Pedro I. Então, o Príncipe Regente solicitou que fosse feito um 

requerimento à Mesa do Desembargo do Paço, pedindo o reconhecimento da área 

que ocupava. Mediante esse acontecimento, foi suspensa a concessão de 

sesmarias, ficando a cargo do Príncipe Regente o instituto da concessão do 

                                                        
9 MONTEIRO, Angélica e LEAL, Guaraciara Barros. REFORMA AGRÁRIA - uma questão social e 
moral, Brasília, Instituto Teotônio Vilela (Coleção Brasil, 4), 1998.  
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apossamento de terras para quem as cultivasse. Após esse episódio, até 1831 

houve um crescimento de solicitações para posse de terra e um “descontrole” do 

império sobre o apoderamento das terras. Tal problema culminou na criação da 

Guarda Nacional, uma força armada paralela ao Exército, que tinha entre os seus 

papéis a defesa da terra contra os invasores. Em 1847, o Jornal Progresso, do 

Recife, já debatia o problema da concentração de terras. Ainda no período imperial, 

o parlamentar Joaquim Nabuco, em sessão da Câmara dos Deputados, proclamou a 

democratização do solo (OLIVEIRA, 2009). 

Destarte, após a consolidação da Lei de Terras em 1850, surgem os 

“coronéis”10 no Brasil. O ano de 1877, no nordeste brasileiro, é marcado por uma 

seca de grandes proporções que ocasiona a morte de centenas de pessoas e uma 

evasão de outras tantas para várias regiões, com destaque para o Acre, que, na 

época, não fazia parte do território nacional. Com a proibição do tráfico de 

escravos11 e o plantio do café em expansão, passa a haver uma carência de 

trabalhadores. Esse fato força os fazendeiros a buscarem mão-de-obra fora do 

Brasil, e, tem como consequência uma forte imigração de famílias europeias para 

trabalhar no cultivo do café. Com incentivo do governo houve uma forte colonização 

nas regiões Sul e Sudeste do país. Nessas fazendas, os imigrantes plantavam e 

dividiam a produção com o proprietário – era denominado “sistema de parceria”12. 

Entretanto, os grandes fazendeiros forçavam os imigrantes a entregar a maioria da 

produção em troca dos serviços prestados. Assim, o imigrante recebia apenas o 

necessário para a sua sobrevivência e subsistência.  Entre 1888 e 1890, o Brasil 

recebeu mais de 800 mil imigrantes provenientes, principalmente, da Europa e 

Japão. 

Em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República dos Estados 

Unidos do Brasil foi criada a 1ª Constituição e na sua promulgação, em 24 de 

fevereiro de 1891, assegurou-se o direito à propriedade da terra, contudo, a Carta 

                                                        
10 Termo utilizado para definir os grandes latifundiários. 
 
11 A Lei Eusébio de Queirós de 04 de setembro de 1850 proibiu o tráfico interatlântico de escravos. 
Conforme site: http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm  acessado em 01/07/2010 
às 13h35min. 
 
12 Esse conceito é utilizado pelos autores MONTEIRO, Angélica e LEAL, Guaraciara Barros na obra 
REFORMA AGRÁRIA - uma questão social e moral, Brasília, Instituto Teotônio Vilela (Coleção Brasil, 
4), 1998.  
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Magna manteve uma cláusula restritiva quando da necessidade da utilização da 

terra pelo Estado, indicando o instrumento da desapropriação como forma de se 

obter a terra. 

Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
segurança individual e à propriedade nos termos seguintes:  

“§ 17. O direito de propriedade mantém-se em toda plenitude, salva 
a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante 
indenização prévia (OLIVEIRA, 2009: 2). 

 
No ano de 1893, iniciou-se o primeiro movimento organizado pelos 

camponeses na luta pela terra e pelo trabalho. Nasceu a primeira experiência de 

cidade comunitária no Brasil, na cidade de Belo Monte, localizada no interior do 

Estado da Bahia – surgiu Canudos, sob a liderança de Antônio Conselheiro. A 

comunidade era formada por camponeses, indígenas, ex-escravos e escravos 

fugitivos que lutavam pelo ideal de uma sociedade mais igualitária, sem 

exploradores e explorados. Canudos foi construído em uma região de terra 

abandonada e improdutiva, tornou-se a segunda cidade da Bahia, com 

aproximadamente 25000 habitantes. Era uma sociedade com trabalho e com a 

produção divididos entre todos da comunidade. Mais do que produzir para o 

sustento, a comunidade negociava os produtos, possibilitando assim, a 

independência econômica. Esse fato incitou a raiva e a repressão dos grandes 

agricultores, os latifundiários. Isso fez com que o Governo Federal, entre 1896 e 

1897, arregimentasse metade do Exército Nacional para coibir a experiência de 

plantio. O povo não se rendeu à imposição governamental e toda a população foi 

exterminada. 

Em 1912, através da Lei de Terras Devolutas, foi criado o Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio. 

A Constituição Nacional de 1934 instituiu o domínio de terras em favor de 

posseiros que morassem e explorassem áreas menores de dez hectares. A Carta 

Polaca de 193713 reiterou esse instituto. Em 1941, foi editada a lei das 

desapropriações de terras por utilidade pública. 

                                                        
13 Termo criado pelo jornalista Assis Chateaubriand para fazer alusão a Carta Polonesa, pois a 
Constituição Polonesa foi imposta pelo ditador Pilsudsky. Desta forma, o jornalista fazia uma 
“provocação” ao presidente Getúlio Vargas que institui a Constituição Brasileira de 1937 para se 
manter no poder. 



  25 

 

 

Nas décadas de 1930 e 1940, em diversas regiões do país, foram registrados 

conflitos armados pela posse da terra. 

A Constituição Nacional de 1946 legalizou a Reforma Agrária. No entanto, os 

projetos enviados ao Congresso Nacional para a sua concretização nunca foram 

aprovados. O Congresso, já naquela época, tinha forte representação latifundiária, e 

contava com o apoio de aliados que não queriam mudanças no regime de 

propriedade da terra (MONTEIRO & LEAL, 1998). 

Em 1955, surgiu o Serviço Social Rural, órgão ligado ao Ministério da 

Agricultura, para cuidar da questão agrária. Neste mesmo ano, nasceu a Sociedade 

Agrícola Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, composta por antigos 

trabalhadores de engenho, que resolveram se unir para a criação de um fundo 

comum para todos. Ficou conhecida como Ligas Camponesas, por sua 

combatividade. Conforme o nº de Ligas crescia, crescia também a consciência 

política em torno da necessidade de mudanças profundas na estrutura agrária 

(MARTINS, 1995). 

Em 1961, aconteceu, em Minas Gerais, o 1º Congresso Nacional de 

Camponeses, reunindo 1400 delegados, representantes das Ligas Camponesas, 

sindicatos e outras organizações rurais. Os sindicatos dos trabalhadores rurais 

defendiam uma reforma agrária em etapas, divergindo da proposta das Ligas que 

tinham como bandeira a desapropriação de terras (MARTINS, 1995). 

Em 1962, através da Lei Delegada, foi criada a Superintendência de Política 

Agrária, que fundiu o Serviço Social Rural, o Instituto Nacional de Imigração e 

Colonização e o Conselho Nacional de Reforma Agrária. 

Em 1963, o Governo Federal, com o apoio da Igreja Católica, da Aliança para 

o Progresso e do Partido Comunista Brasileiro – PCB, criou a Comissão Nacional de 

Sindicalização Rural que tinha como meta a organização de 1700 sindicatos rurais 

(MONTEIRO & LEAL, 1998). 

Cresceu o movimento em torno da Reforma Agrária. Em 13 de Março de 

1964, o Presidente João Goulart assinou um decreto desapropriando as terras 

localizadas numa faixa de dez quilômetros ao longo das rodovias, ferrovias e açudes 

construídos pela União. Dois dias depois, Jango enviou ao Congresso uma emenda 

para alterar o art. 141 da Constituição Nacional, que tratava da questão da terra, 

retirando as palavras “prévia” e “em dinheiro”. Essa Emenda pretendia significativas 

alterações. O projeto previa a criação de fazendas cooperativas, grandes fazendas 
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estatais, fazendas capitalistas modernas, granjas familiares e cooperativas agrícolas, 

dando prioridade à produção de alimentos. Houve um fortalecimento dos 

Movimentos Sociais: UNE e Ligas Camponesas (STÉDILE, 2005). 

Com o fortalecimento dos movimentos sociais a elite conservadora (classe 

média e a igreja), apoiada pelos EUA, com medo da implantação do regime 

comunista no Brasil, aplicou o Golpe Militar em 31/03/1964 e destituiu o presidente 

João Goulart.  

Em 30 de novembro de 1964, foi aprovado o Estatuto da Terra, que veio 

substituir o Estatuto do Trabalhador Rural. O Estatuto da Terra propunha uma 

reforma agrária que viesse corrigir os problemas de concentração de terra, 

estabelecendo normas para o uso e a posse temporária da terra, que possibilitasse 

a criação do Imposto Territorial Rural – ITR (MENDONÇA, 2006). 

O Estatuto da Terra no seu artigo 1º parágrafo 2º, definiu a política agrária 

como: 

... o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que 
se destina a orientar, no interesse da economia rural, as atividades 
agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de 
harmonizá-los com o progresso da industrialização do país14. 

 

Desta forma, em vez de dividir a propriedade, o capitalismo impulsionado pelo 

regime militar brasileiro (1964-1984) promoveu a modernização do latifúndio, por 

meio do crédito rural fortemente subsidiado e abundante. O dinheiro farto e barato, 

aliado ao estímulo à cultura da soja - para gerar grandes excedentes exportáveis - 

propiciou a incorporação das pequenas propriedades rurais pelas médias e grandes: 

a soja exigia maiores propriedades e o crédito facilitava a aquisição de terra. 

Portanto, quanto mais terra tivesse o proprietário, mais crédito receberia e mais terra 

poderia comprar. Assim, o Governo não definiu com clareza de que forma deveria 

aplicar a Reforma Agrária em benefício do trabalhador rural. Na conjuntura da 

época, o Golpe Militar de 1964, deixou clara a preocupação com a economia e 

industrialização do país. Renegou ao segundo plano a intenção de atender os 

pequenos agricultores e os sem terra. 

A partir do Estatuto da Terra, foi criado o Instituto Brasileiro de Reforma 

Agrária, como órgão do Poder Executivo e subordinado à Presidência da República, 
                                                        
14 Conforme site: http://www.fetagrs.org.br/ acessado em 20/11/09 às 08h30min. 
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extinto em 1970, quando foi absorvido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, subordinado ao Ministério da Agricultura. 

Nesse momento, com o objetivo de aumentar a produção e a exportação, o 

Governo estimulou o crédito rural subsidiado para os grandes produtores de soja, o 

que esfacelou as pequenas propriedades e incentivou a incorporação destas aos 

grandes e médios latifúndios. Surgiram os projetos agropecuários estrangeiros que 

receberam apoio e incentivo do governo. 

A partir da década de 1970, foram propostas alternativas ao projeto de 

reforma agrária, no formato de projetos especiais de desenvolvimento rural 

integrado, onde a questão da terra não era tratada como prioridade. Surgiram os 

Programas: de Integração Nacional - PIN, objetivando a ocupação da Amazônia; 

Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo a Agroindústrias do Norte e 

Nordeste - PROTERRA, favorecendo as indústrias do açúcar e do cacau; Programa 

Especial para o Vale do São Francisco - PROVALE; Programa de Pólos 

Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - POLOAMAZÔNIA, favorecendo a 

extração de minérios e Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Nordeste - POLONORDESTE (CORREA, 1997). 

Ainda nessa década, os conflitos aumentaram consideravelmente, em 

especial na região norte do país. As empresas multinacionais, favorecidas pelo 

crédito e incentivos fiscais, ali aportaram, visando à expansão de suas áreas e 

tinham como característica a ação violenta, visto que destruíam roçados, 

expulsavam ou assassinavam posseiros e famílias. O que importava para os 

grandes latifundiários era a escritura definitiva das áreas. 

Os conflitos foram acirrados, instalando-se verdadeiros campos de batalha 

entre empresas e posseiros. A região norte tornou-se uma área sitiada, onde a 

violência era parte do cotidiano. Centenas de conflitos que, contam histórias 

dramáticas, feitas de sangue, dor, dominação e resistência, foram registrados. 

Com a redemocratização do país, no Governo Sarney, o Ministério da 

Reforma Agrária e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD, divulgou o registro de 261 

mortes nos conflitos de luta pela posse da terra. Nesse período, a bandeira da 

Reforma Agrária sensibilizou amplas camadas da população, que se manifestaram 

em passeatas, atos públicos e debates, vinculando-a a questões específicas como o 

combate ao desemprego, à carestia, à falta de moradia, aos baixos salários e a 

questões mais gerais, como os direitos humanos e as liberdades democráticas. 
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Realizaram-se, em 1985, dois importantes encontros: um no Paraná, o 1º 

Congresso Nacional do Movimento dos Sem Terra, e outro em Brasília, o 4º 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, com a participação de 4100 

delegados, representando 2600 sindicatos. 

Com o fim da censura e com a divulgação de dados sobre a luta pela posse 

da terra, várias entidades ligadas à questão agrária, como: Comissão Pastoral da 

Terra - CPT, Movimento dos Sem Terra - MST, UNI, Associação Brasileira de 

Reforma Agrária - ABRA, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - 

CONTAG, Central Única dos Trabalhadores - CUT, Central Geral dos Trabalhadores 

- CGT, Instituto Brasileiro de Estudos Estatísticos - IBASE, Federação de Órgãos 

Para Assistência Social e Educacional - FASE e INESC organizaram a Campanha 

Nacional pela Reforma Agrária (MONTEIRO & LEAL, 1998). 

No Congresso da CONTAG foi apresentada a concepção inicial do Plano 

Nacional de Reforma Agrária - PNRA, que provocou resistência política organizada 

por parte dos proprietários rurais, que acreditavam que os dispositivos legais ali 

contidos fortaleceriam a luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores rurais 

(STÉDILE, 2005). 

Como resposta imediata, organizou-se, inicialmente, no centro-sul do país, o 

movimento dos proprietários rurais, a União Democrática Ruralista – UDR, que logo 

se estruturou e, em julho de 1986, foi criada, apresentando um projeto de reforma 

agrária que refletia os seus interesses. 

Do lançamento à publicação do Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA, 

muito foi alterado. Em sua forma final a proposta se distanciou dos interesses e 

reivindicações dos trabalhadores, contemplou propostas dos grandes latifundiários e 

proprietários rurais, demonstrando a capacidade de articulação política dessa 

categoria, prejudicando a formulação do texto final, que já nasceu cheio de 

contradições. O PNRA não alcançou as metas e, de forma tímida, alcançou 

conquistas parciais em relação a desapropriações. 

Em 1986, foi lançado o Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 

– PROCERA, que garantiu linhas de crédito para os assentados. 

Em 1987, foi extinto o INCRA e, em 1989, o MIRAD. Em decreto datado de 

1989, o INCRA é resgatado e passa a vincular-se ao Ministério da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária (MONTEIRO & LEAL, 1998). 
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A Constituição Federal de 1988 representou um grande retrocesso em 

relação às Cartas anteriores, inclusive à do Governo Militar no que concerne à 

Reforma Agrária: o novo texto recuou, afrouxando o instituto da desapropriação por 

interesse social, tanto na abrangência (Art. 185), quanto na exigência de prévio 

pagamento (Art. 184); houve também o recuo ao se rebaixar de cem para cinquenta 

hectares o limite do instituto do usucapião; o inciso II do Art. 185 dispõe que a 

chamada “propriedade produtiva” não era suscetível à desapropriação.  

Entretanto, os mesmos autores reconhecem que na Constituição Federal de 

1988, pela primeira vez na história constitucional, foi dedicado um capítulo especial à 

Reforma Agrária, com explicitação da função social. A Constituição determinou: a 

desapropriação sumária, para fins de Reforma Agrária, de terras que cultivassem 

plantas psicotrópicas; a avaliação de todos os incentivos fiscais; a demarcação de 

terras indígenas num prazo de cinco anos; a revisão, no prazo de três anos, das 

concessões de terras públicas com níveis superiores a três mil hectares 

(MONTEIRO & LEAL, 1998). 

A própria CF de 1988, segundo outro autor, promoveu um grande avanço no 

que concerne ao respeito ao cidadão, especialmente no tocante aos princípios 

fundamentais; aos direitos e garantias fundamentais, aos seus direitos e deveres 

individuais e coletivos; à política agrícola e fundiária e à reforma agrária e à ordem 

social. Nesse sentido, merece destaque o artigo 184 da CF (OLIVEIRA, 2009: 2), 

que descreve o seguinte15: 

Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cump rindo sua função 
social,  mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será 
definida em lei [Grifos meus]. 

 

No Governo Collor (1990/1992), foi fixada uma meta de assentamento de 500 

mil famílias. No entanto, essa meta constituiu-se em propaganda política. Este foi um 

período de desmobilização e de retrocesso no tímido trabalhado iniciado 

anteriormente, relativo à desapropriação de terras, assentamentos e crédito. 

                                                        
15 Conforme informações obtidas no site: www.senado.gov.br/sf/legislacao/ acessado em 20/11/09 às 
09h10min. 
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Em 1992, o MST criou a Associação Nacional de Cooperativas Agrícolas – 

ANCA, que tinha entre seus objetivos a capacitação dos assentados e dirigentes nos 

aspectos técnicos, políticos e organizativos. 

Em 1993, estudos feitos pela FAO revelaram que a renda média nacional das 

famílias assentadas era de 3,7 salários mínimos mensais, bem superior à renda de 

agricultores vizinhos. Sem dúvida, um resultado positivo em relação aos 

assentamentos da reforma agrária. 

No próprio ano de 1993, no Governo Itamar Franco, foi alterada a definição de 

“terras produtivas e improdutivas”, possibilitando a desapropriação de áreas de baixa 

produtividade, eficiência e rentabilidade. 

Ainda no Governo Itamar Franco (1993/1994), foi lançado o Programa 

Emergencial de Reforma Agrária com o objetivo de promover as desapropriações e 

os assentamentos de famílias, com garantias de financiamento através do Programa 

de Crédito Especial para a Reforma Agrária – PROCERA e, especialmente, retomar 

os projetos de assentamentos que haviam sido destroçados e abandonados pelo 

governo anterior. 

 

 

1.3 A formação dos movimentos sociais que lutam pel a posse da terra, 
seus conflitos. 

 

Ao negar a luta pela terra e não realizar a reforma agrária, os governos 

tentaram de todas as formas restringir o avanço dos movimentos camponeses. Estes 

por sua vez, com base na determinação dos sem-terra, desenvolveram metodologias 

eficientes de mobilização e sensibilização dos trabalhadores visando ao apoio da 

sociedade brasileira, para alcançar os objetivos decorrentes dos princípios 

defendidos pela organização, por meio da participação popular em todas as regiões 

do país (OLIVEIRA, 2009). 

Inspirado nas experiências das lutas empreendidas pelos trabalhadores e 

povos indígenas, através da: Confederação dos Tamoios (Entre 1554 e 1567); 

Guerra dos Potiguara (séculos XVI e XVII); Zumbi dos Palmares (séculos XVI e 

XVII); Sem-terra (séculos XIX e XX); Canudos de Antônio Conselheiro (nov. de 1896 

a out. 1897); Guerra do Contestado (1908-1914) e Cangaço (nas primeiras décadas 

do século XX), outras organizações históricas da vida nacional mais contemporânea 
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formaram a base da organização do movimento dos sem-terra, tais como: Ligas 

Camponesas - Organização política formada na década de 1940 por camponeses 

proprietários, parceiros, posseiros, meeiros que resistiram à expropriação, à 

expulsão da terra e ao assalariamento. Atuaram no Nordeste, em especial nos  

engenhos na Zona da Mata e principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e outras regiões até 1964, quando foram sufocados pelo 

regime militar. Apesar de já possuírem estatutos, as Ligas Camponesas, enquanto 

movimento de massas, não haviam criado formalidade organizativa. Existiam 

reuniões dos camponeses baseadas em localidades com planejamento voltado para 

as lutas sociais, no intuito de resolverem problemas da região, ou seja, a luta social 

objetivava a solução de problemas específicos. Entre os anos de 1954 a 1964 houve 

uma crise no modelo de industrialização dependente no Brasil, pois o 

desenvolvimento baseava-se na aliança entre os capitais estatal, nacional e 

estrangeiro. (MORAIS, 2006) 

No auge da crise do modelo de industrialização dependente, o movimento de 

massas surgiu como força para reivindicar uma reforma agrária que contemplasse 

os trabalhadores rurais. Tal crise teve como resultado, na esfera institucional, a 

renúncia do presidente Jânio Quadros e a posse de João Goulart. O governo de 

João Goulart passou a defender as chamadas reformas de base como forma de sair 

da crise. 

Nesse contexto, intensificou-se o debate acadêmico e político sobre a 

necessidade de realizar a reforma agrária, como forma de desenvolvimento das 

forças produtivas, de fortalecer o mercado interno, de estimular a indústria nacional, 

de distribuir renda e, acima de tudo, de resolver o problema da pobreza no interior 

do país. 

Dessa forma,  sobretudo, com a força dos camponeses, desenvolveram-se as 

Ligas Camponesas, um forte movimento de massas,  com enorme capacidade de 

mobilização, para defender a urgência da realização da reforma agrária com a 

palavra de ordem: “Reforma Agrária na lei ou na marra” . (STÉDILE, 2006) 

Ao longo de toda a existência das Ligas Camponesas,..., sua luta se 
pautou pela cotidiana mobilização de massas. Desde a ocupação de 
engenhos até grandes manifestações urbanas, as Ligas demonstraram sua 
força, quando reuniram, em Recife, mais de 50 mil camponeses vindos de 
todo Estado, em uma grande manifestação, fato que jamais se repetiu na 
história pernambucana. 
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Mas as Ligas também se articulavam politicamente. Recebiam a 
influencia de partidos políticos de esquerda, que queriam transformações 
mais profunda na sociedade, que queriam ir além da simples extinção do 
latifúndio. (STÉDILE, 2006: 13) 

 

Muitos movimentos sociais ligados à questão da terra surgiram a partir dos 

ideais das Ligas Camponeses, dentre eles podemos destacar: a ULTAB (União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas). Organização política criada em 1954 pelo 

partido comunista brasileiro para viabilizar a aliança entre os operários e os 

camponeses. Ela teve atuação nas regiões Nordeste e Sul, exceto Pernambuco e 

Rio Grande do Sul; o MASTER – Movimento dos Agricultores Sem-Terra, formado 

ao final dos anos de 1950 no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de 

Encruzilhada do Sul, pelos trabalhadores que eram assalariados das granjas, 

parceiros, peões e também pequenos proprietários e os filhos destes. O MASTER 

teve atuação até 1964; a CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura, formada no final do ano de 1962, tendo como missão principal defender 

os interesses dos trabalhares rurais na agricultura, representados pelos Sindicatos 

Rurais e pelas Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG); a CPT – 

Comissão Pastoral da Terra, formada em 1975 no seio da Igreja Católica. 

Trabalhava juntamente com as paróquias nas periferias das cidades e nas 

comunidades rurais, foi a articuladora dos novos movimentos camponeses durante o 

regime militar16 e o MST – Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no ano de 

1984, em Cascavel (PR), centenas de trabalhadores rurais decidiram fundar um 

movimento social camponês autônomo, que lutasse pela terra, pela Reforma Agrária 

e pelas transformações sociais necessárias para o  país. Eram posseiros, atingidos 

por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores...17 

Os trabalhadores do MST resolveram se unir e organizarem-se com vistas a 

lutarem contra o capital, na construção de uma sociedade sem exploração; pela terra 

e pela reforma agrária, para que a terra estivesse sempre a serviço de toda a 

sociedade; pela dignidade humana, por meio da justa distribuição da terra e das 

riquezas produzidas pelo trabalho. Tratava-se da luta pela justiça, com base nos 

                                                        
16 As informações referentes aos movimentos sociais foram obtidas no site: http://www.mda.gov.br/ 
acessado em 16/07/10 às 10h05min. 
 
17 As informações referentes ao MST foram obtidas no site: http://www.mst.org.br/ acessado em 
16/07/10 às 14h20min. 
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direitos humanos. Da luta contra todas as formas de dominação, com a participação 

igualitária da mulher (OLIVEIRA, 2009). 

Atualmente existem mais de setenta movimentos sociais rurais atuando em 

defesa dos interesses dos trabalhadores rurais sem terra e pela a reforma agrária no 

Brasil18. 

Organizações; Movimentos Sociais; Produtores Rurais; Quilombolas e Índios: 

 

Nº 
OR SIGLA DENOMINAÇÃO 

1 APR  Animação Pastoral Rural 
2 C.I.M.I  Comissão Indigenista Missionária 
3 CCA  Cooperativa Central de Reforma Agrária 
4 CDJBC  Centro Dom José Brandão de Castro (ex-CPT)/SE 

5 CAR Central dos Assentados e Acampados do Estado de 
Roraima 

6 CETA  Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados e 
Acampados 

7 CNS  Conselho Nacional do Seringueiro 
8 COMASSES  Comissão de Assentados do Estado do Espírito Santo 
9 CPIS Conselho Estadual dos Povos Indígenas Sul 

10 CPR  Comissão Pastoral Rural 
11 CPT  Comissão Pastoral da Terra 
12 CTA  Centro dos Trabalhadores da Amazônia 
13 CUT - RURAL Central Única dos Trabalhadores 
14 DETR  Departamento Estadual dos Trabalhadores Rurais (CUT) 

15 FEDADEF Federação dos Trabalhadores na Agricultura do DF e 
Entorno 

16 FETACRE Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Acre 

17 FETAEG  Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Ceará 

18 FETAEMA  Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado 
do Maranhão 

19 FETAEMG Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Minas Gerais 

20 FETAES  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Espírito Santo 

20 FETAESP Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo 

21 FETAET Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Tocantins 

22 FETAG Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Piauí 

                                                        
18 Conforme informações obtidas no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (www.mda.gov.br) 
acessado em 20/11/09 às 09h20min. 
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23 FETAG  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Bahia 

24 FETAG  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
da Paraíba 

25 FETAG  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Rio de Janeiro 

26 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

27 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Rondônia 

28 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Amazonas 

29 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Mato Grosso 

30 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Mato Grosso do Sul 

31 FETAGRI Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Pará 

32 FETAPE  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
de Pernambuco 

33 FETARN  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Rio Grande do Norte 

34 FETASE  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Sergipe 

35 FETRAECE Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Ceará 

36 FS Força Sindical 
37 FUNDIFRAN  Fundação de Desenvolvimento do São Francisco 
38 GTA Grupo de Trabalhadores  Amazonenses 
39 LCP Liga dos Camponeses Pobres 
40 LOC  Liga Operária Camponesa 
41 MAB  Movimento dos Atingidos por Barragens 
42 MARA Movimento de Apoio a Reforma Agrária 
43 MAST Movimento de Agricultores Sem Terra 
44 MBST Movimento Brasileiro dos Sem Terras 
45 MCC Movimento de Camponeses de Corumbiara 
46 MCST  Movimento dos Carentes Sem Terra 
47 MLST  Movimento de Libertação dos Sem Terras 
48 MLST de Luta Movimento Libertação dos Sem Terra 
49 MLT Movimento de Luta pela Terra 
50 MLT / STR  Movimento Luta pela Terra 
51 MNMTR Movimento Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
52 MORAL Movimento Organizado pela Reforma Agrária e Liberdade 
53 MPA Movimento dos Pequenos Agricultores 
54 MPRA  Movimento Pela Reforma Agrária 
55 MSBSF Movimento Social Brasil sem Fome 
56 MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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57 MSTI Movimento dos sem Terra Independente 

58 MSTR  Movimento dos Trabalhadores Rurais Ligado a Assoc. 
Comerc. de Trabalhadores Rurais de João Pinheiro 

59 MSTT  Movimento dos Sem Terra de Tupanciretã 
60 MT Movimento dos Trabalhadores 
61 MTB Movimento dos Sem Terra  
62 MTL Movimento Terra Trabalho e Liberdade 
63 MTRB Movimento dos Trabalhadores Rurais Brasileiro 

64 MTRS Movimento dos Trabalhadores rurais do município de 
Sidrolândia 

65 MTRST  Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 
66 MTRUB Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil 
67 OTL  Organização Terra e Liberdade 
68 PUC Pólo da Unidade Camponesa 
69 SINPASA  Sindicato dos Pequenos Agricultores e Assalariados 
70 SINTRA  Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá 
71 SMDH Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 
72 UNI  União das Nações Indígenas do AC e Sul do AM 

 

Em 17 de abril de 1996, no sul do Pará, no município de Eldorado dos 

Carajás, aconteceu a chacina de dezenove sem terra pela polícia militar estadual. 

Essa chacina ficou conhecida como “o massacre de Eldorado dos Carajás”. Cerca 

de 1500 sem terra que estavam acampados na região resolveram fazer uma 

passeata na BR 155, principal via de acesso da capital Belém ao Sul do Pará, para 

protestar contra a demora na desapropriação das terras. A polícia militar foi acionada 

pelo Secretário de Segurança do Pará, Paulo Sette Câmara, do governo de Almir 

Gabriel. O secretário de ordem para  "usar a força necessária, inclusive atirar". 

Segundo relatos dos sem terra para a imprensa, os policiais chegaram ao local 

lançando bombas de gás lacrimogêneo. A única reação dos sem terra foi 

permanecerem pacificamente no local, dotados de suas ferramentas de trabalho 

como facões, enxadas, paus, foices e etc. Mediante a reação dos sem terra, a 

polícia começou a atirar contra a multidão. A ação policial comandada pelo coronel 

Mário Pantoja de Oliveira resultou na morte imediata de dezenove pessoas, setenta 

e sete ficaram feridas e outras duas morreram anos depois, vítimas das sequelas 

adquiridas pelos tiros recebidos. Após toda ação policial, o coronel Pantoja foi 

afastado no mesmo dia, ficou em prisão domiciliar durante 30 dias, por ordem do 

governador Almir Gabriel, e depois foi liberado. O coronel perdeu o comando do 

Batalhão de Marabá. No mesmo dia do massacre o ministro da agricultura, Andrade 
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Vieira, responsável pela implantação da reforma agrária, se afastou do cargo com o 

pedido de exoneração. 

O Governo Federal, através do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

resolveu criar o Ministério da Reforma Agrária e nomeou o então presidente do 

IBAMA, Raul Jungmann, para assumir a pasta como ministro, uma semana após o 

massacre. 

O legista Nelson Massini, que trabalhou na perícia dos sem terra mortos, 

declarou que aproximadamente 10 pessoas foram executadas a “queima roupa”, 

sete trabalhadores rurais foram mortos com objeto cortante utilizados pelos policiais, 

provavelmente para incriminar os sem terra, na alegação de que teria havido uma 

disputa entre eles e as mortes teriam ocorrido como consequencia de ferimentos 

feitos por foices, facões, enxadas e outras armas brancas.  

O presidente Fernando Henrique Cardoso, com a intenção de suavizar a 

bárbarie cometida sobre os sem terra, decretou o dia 17 de abril como o dia Nacional 

de Luta Pela reforma Agrária, acatando uma proposta da então senadora Marina 

Silva. A partir desse episódio, o massacre de Eldorado dos Carajás, o Movimento 

Sem Terra praticou diversas ações no mês de abril, criou e denominou o “abril 

vermelho”19. 

As fotos a seguir foram tiradas em Eldorado do Carajás, no dia da chacina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Informações obtidas no site do INCRA (www.incra.gov.br) acessado em 20/11/2009 às 08h05min. 
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• Fonte das fotos: Acervo de imagens da Ouvidoria Agrária Nacional do MDA. 

 

No dia 12 de fevereiro de 2005, aproximadamente às sete horas e trinta 

minutos da manhã (07h30min.), em uma estrada de terra a 53 quilômetros da sede 

do município de Anapu, no Estado do Pará, foi assassinada, aos 73 anos de idade, a 

Irmã Dorothy Stang, com seis tiros, um na cabeça e cinco ao redor do corpo. 

Conforme depoimento de uma testemunha, antes de receber os disparos que lhe 

tiraram a vida, ao ser perguntada se carregava alguma arma, Irmã Dorothy afirmou 

“eis a minha arma!”, revelou e leu ainda alguns trechos da bíblia para o seu 

assassino. 

Irmã Dorothy Stang prestou importante apoio e atuou ativamente nos 

movimentos sociais no Pará. Teve participação em projetos de desenvolvimento 

sustentável, que ultrapassaram as fronteiras da pequena Vila de Sucupira, no 

município de Anapu, a 500 quilômetros da capital Belém do Pará. Assim, a 

missionária ganhou reconhecimentonacional e internacional como ativista, lutando 

por uma reforma agrária justa e com participação direta dos trabalhadores rurais. 

Ela foi participante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), desde a sua fundação. Irmã Dorothy  adotou 

uma política de intensa luta, com determinação e solidariedade, junto dos 

trabalhadores do campo, no Estado do Pará. Ela sempre sustentou o diálogo com 

lideranças políticas, camponesas e religiosas, na busca de resolver com serenidade 
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os conflitos relativos à posse e à exploração da terra na Região Amazônica, como 

foco principal o Estado do Pará. 

Praticou inúmeras ações em favor das classes menos favorecidas pelo poder 

público, dentre outras, destaca-se a fundação da primeira escola de formação de 

professores na rodovia Transamazônica, que corta ao meio o município de Anapu 

(denominada Escola Brasil Grande). 

Recebeu vários prêmios por lutar pela causa dos trabalhadores rurais e 

defender os direitos humanos, dos quais merece ser destacado o da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), secção Pará, em 2004. 

Como consequência do seu combate em prol dos trabalhadores rurais, Irmã 

Dorothy sofreu várias ameaças de morte, mas nunca se abateu ou esmoreceu no 

seu propósito. Pouco antes de sua morte tornou público: “Não vou fugir e nem 

abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. 

Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e 

produzir com dignidade sem devastar”. 

O acusado de ser o mandante do crime, fazendeiro Vitalmiro Moura, o Bida, 

foi condenado em um primeiro julgamento a 30 anos de prisão. Entrou com recurso, 

em liberdade provisória, sendo absolvido no segundo julgamento. Entretanto, com o 

apoio de movimentos sociais e da CPT, a família recorreu e o acusado foi 

novamente condenado pelo júri popular a 30 anos de prisão.20 

O nome de Irmã Dorothy está associado a tantas mulheres, homens e 

crianças que morreram e morrem na luta pelo seu direito à terra. Essa morte não 

pode e não deve ser somente vinculada à estatística para os conflitos agrários no 

Brasil. 

A sequência de fotos refere-se ao assassinato da missionária Irmã Dorothy 

Stang. 

                                                        
20 Conforme informações obtidas no site da Comissão Pastoral da Terra (www.cptnacional.org.br) 
acessado em 30/05/2011 às 19h07min. 
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• Fonte das fotos: Acervo de imagens da Ouvidoria Agrária Nacional do MDA. 

 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) informou que, entre 2000 e 2011, 42 

(quarenta e dois) camponeses que foram ameaçados de morte vieram a ser 

assassinados. Anualmente, a CPT divulga relatórios que apontam os camponeses 

que receberam ameaças de morte no ano anterior. 

Na década passada, agricultores receberam 1.855 (mil  oitocentos e 

cinquenta e cinco) ameaças de morte ao todo. Do total, 207 (duzentos e sete) foram 

ameaçados duas ou mais vezes. Destes, 42 (quarenta e dois) foram mortos e outros 

30 (trinta) sofreram tentativas de assassinato. Só no Pará ocorreram dezesseis 

mortes, o campeão em violência no campo. Em segundo aparece o Mato Grosso, 

com oito mortes. Conforme lista abaixo: 

 

Município Vítima Categoria Data Idade 
Traipu (AL) Iraci Otila da Silva Assentada 2009 76 
Lábrea (AM) Francisco da Silva Liderança 2008 53 
Limoeiro do Norte / Jaguaribe (CE) José Maria Filho, "Zé Maria" Liderança 2010 44 
Grajaú (MA) João Araújo Guajajara Liderança 2005 70 
Pompeu (MG) Ivo de Castro Machado Liderança 2002 59 
Unaí (MG) Nelson José da Silva Funcionário Público 2004 52 
Rio Brilhante (MS) Sílvio Rodrigues Liderança 2000 25 
Cuiabá (MT) José Luís da Silva Liderança 2001 60 
Diamantino / Nova Marilândia / Nova Maringá (MT) Valmireide Zoromará Liderança Indígena 2009 42 
Nossa Senhora do Livramento (MT) Aurélio Marcos de Assunção Assentado 2002 39 
Peixoto de Azevedo / Nova Guarita (MT) Nero Romeu Costa, "Totó" Liderança 2003 34 
Peixoto de Azevedo / Nova Guarita (MT) Mauro Gomes Duarte Sem-terra 2005 27 
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) José Lopes Sobrinho Liderança 2004 36 
Altamira / Novo Progresso (MT) Bartolomeu Morais da Silva, "Brasília" Dirigente sindical 2002 47 
Altamira / Novo Progresso (MT) Adilson Prestes Agente pastoral 2002 26 
Anapu (PA) Ademir Alfeu Federicci, "Dema" Dirigente sindical 2001 42 
Anapu (PA) Ir. Dorothy Mae Stang Religiosa 2005 73 
Bannach (PA) Domingos Carneiro Liderança 2006 - 
Irituia (PA) Ivo Laurindo do Carmo, "Ivo Cruz" Liderança 2001 32 
Marabá (PA) José Pinheiro Lima Liderança 2001 59 
Marabá (PA) Pedro Laurindo da Silva Liderança 2005 46 
Moju (PA) Raimundo Nonato da Silva "Cinato" Liderança 2006 - 
Nova Ipixuna (PA) Maria do Espírito Santo da Silva Liderança 2011 50 
Nova Ipixuna (PA) José Cláudio Ribeiro da Silva Liderança 2011 52 
Novo Repartimento (PA) Raimundo Alves de Souza Assentado 2002 44 
Parauapebas (PA) Antônio Clênio Cunha Lemos Lideranças 2002 36 
Parauapebas / Marabá (PA) Gilson Souza Lima Liderança 2001 32 
Redenção (PA) Pedro Alcantâra de Souza Liderança 2010 - 
Rondon do Pará (PA) José Dutra da Costa, "Dezinho" Dirigente sindical 2000 43 
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Santa Maria das Barreiras (PA) Ezequiel de Moraes Nascimento Liderança 2004 - 
Santana do Araguaia (PA) Paulo Roberto Paim Liderança 2010 - 
Cabrobó (PE) Mozeni Araújo de Sá Liderança 2008 36 
Santa Maria do Oeste (PR) Dogival José Viana Liderança 2003 39 
Santa Tereza do Oeste (PR) Valmir Motta de Oliveira, "Keno" Liderança 2007 32 
Campos dos Goytacazes (RJ) Wanderley Bernardo Ferreira Liderança 2000 31 
Nova Iguaçu (RJ) Dionísio Júlio Ribeiro Filho Ambientalista 2005 59 
Ariquemes (RO) Antônia Santana de Castro Liderança 2003 - 
Ariquemes (RO) Serafim José de Santana Liderança 2003 - 
Candeias do Jamari (RO) Adelino Ramos, o Dinho Liderança 2011 - 
Porto Alegre (RS) Joelma da Silva Ellias, "Jô" Liderança 2008 36 
Porto Alegre (RS) Volmir da Silva Ellias, "Guinho" Liderança 2008 31 
Monte Mor (SP) José Cláudio Nunes dos Santos Trab. Rural 2003 37 

• FONTE: CPT 
 

No ano de 2011, conforme divulgado em abril pela CPT, 125 (cento e vinte e 

cinco) pessoas, entre ambientalistas, camponeses e lideranças sindicais do campo 

sofreram ameaças de morte em 2010. Os Estados do Pará e do Amazonas são os 

campeões de ameaças, com 30 registros cada. O Maranhão vem na sequência, com 

37 (trinta e sete) ocorrências de ameaças. Ainda segundo a CPT, ocorreram 401 

(quatrocentos e um) assassinatos no campo entre 2000 e 201021.  

Nos últimos 25 anos, a luta pela reforma agrária no sul e sudeste do Pará, 

deixou 670 (seiscentos e setenta) mortos e 2500 (dois mil e quinhentos) feridos. 95% 

dos mortos eram trabalhadores rurais sem terra22.  

Assim, conclui-se que os movimentos sociais lutam contra a desigualdade 

gerada pelo capital na má distribuição de terras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Idem. 

22 Conforme informações obtidas no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (www.mda.gov.br) 
acessado em 30/05/2011 às 20h20min. 
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CAPÍTULO 2 – A POSSE DA TERRA COMO DIREITO DE EXIST ÊNCIA: A 

REALIDADE VIVENCIADA PELOS TRABALHADORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO PREFEITO CELSO DANIEL NA LUTA PELA 

SOBREVIVÊNCIA.  

“O desenvolvimento capitalista não é linear, mas desigual. Vai 
pondo sob seu domínio toda a produção, transformando-a em 
mercadoria; destrói, até com violência, tudo que impede o processo 
de sua reprodução, mas relaciona-se amistosamente com formas 
não capitalistas de produção enquanto sua expansão não exige a 
dissolução delas, preferindo ampliar a generalização do mundo das 
mercadorias, antes mesmo de generalizar a produção organizada 
pelo capital”. 

José de Souza Martins 

 

A ocupação de terra no Brasil, desde seu “descobrimento”, marca a formação 

da estrutura fundiária. A lei de terras de 1850 transforma a ocupação em ato ilegal, 

pois estabelece que o mecanismo de acesso à terra deva ser através da compra. 

Desta forma, foi favorecida a classe dominante com maior poder aquisitivo. Teve 

início a formação dos grandes latifúndios.  

Marx, no século XIX, considera que toda transgressão a propriedade, sem 

nenhuma distinção, porque não dizer que a própria propriedade é um roubo, pois, se 

toda propriedade privada exclui um terceiro do direito sobre ela, ela lesiona o direito 

de propriedade de um terceiro23. Desse modo, Marx confrontou o direito de 

propriedade com o roubo, criticou o modelo de organização social na sociedade 

capitalista. 

Essa estrutura fundiária no Brasil, criada a partir da lei de terras de 1850, que 

favoreceu a classe dominante em relação ao direito da propriedade, permanece até 

os dias atuais, apesar de os movimentos sociais lutarem em defesa de uma 

distribuição de terras de modo a possibilitar que a terra cumpra sua função social, co 

vista a garantir aos trabalhadores rurais renda suficiente para o sustento de suas 

famílias. 

                                                        

23 MARX, Karl. Escritos da Juventude. México: Fundo de Cultura Econômica, 1987, p. 250. In 
AMORIM, Karolynne Silva. A legitimação da posse sobre terras devolutas.  Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2618, 1 set. 2010. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/17310 acessado 
em 15 maio 2011 às 07h02min.  
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Contrapondo-se a essa organização fundiária, a Constituição Federal de 1988 

no seu capitulo I – Dos Direitos Individuais e Coletivos, Art. 5º § XXII, diz que é 

garantido o direito de propriedade e, a seguir, no § XXIII estabelece que a 

propriedade deve atender a função social.  

A posse, a partir da Constituição de 1988, passou a ter um papel 
extremamente relevante para a efetivação do direito à moradia, que é um 
direito fundamental, posto que o pilar do nosso ordenamento jurídico é o 
princípio da dignidade da pessoa humana e não há vida digna para uma 
pessoa que não tem um lugar onde possa construir a sua morada. 

O sentido que a posse ganhou, desde a Carta Magna de 1988, foi 
um grande passo na longa caminha em busca da garantia do direito à 
moradia a todos. A posse é autônoma e independente da propriedade, esta 
que era considerada um direito absoluto, qualidade adquirida graças ao 
liberalismo. Hoje a propriedade precisa exercer uma função social para 
obter proteção jurídica24. 

   

 O próprio Art. 5º § XXVI garante financeiramente ao pequeno produtor rural a 

condição de ter a sua terra para seu sustento e de sua família, desde que exerça um 

cultivo em sua propriedade. Assim, nenhuma instituição financeira pode retirar a sua 

terra, devido à falta de pagamento contraído por empréstimo para financiar a sua 

produção, como segue: 

a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de 
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento; 

 

Destarte, existe uma complexidade no que tange à concessão de terras para 

os trabalhadores rurais, complexidade essa não divulgada na mídia e apoiada pelos 

agentes detentores de produção no regime capitalista, que visam o lucro com a 

exploração da classe trabalhadora.  

Acima de tudo, a questão agrária é mais um reflexo dos problemas causados 

pelo sistema capitalista. É possível minimizar, diminuir suas consequências, porém 

jamais solucionar os seus problemas por completo. A implementação de políticas 

públicas é medida possível para amenizar a intensidade de tais problemas. 

Entretanto, elas só se tornam possíveis pela atuação dos movimentos sociais, com 

as lutas dos trabalhadores, através da pressão política (as ocupações de terra, as 

                                                        
24 AMORIM, Karolynne Silva. A legitimação da posse sobre terras devolutas.  Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2618, 1 set. 2010. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/17310 acessado 
em 15 maio 2011 às 07h02min.  
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marchas, as ocupações de prédios públicos, as greves etc). Essas ações modificam 

a conjuntura, mas jamais conseguiram acabar com as mazelas da sociedade, visto 

que estas são inerentes ao próprio sistema capitalista. Desta forma, para que se 

possam suavizar os efeitos sociais desagradáveis na questão agrária, é necessário 

que se realize, simultaneamente, medidas de caráter político e socioeconômico 

(FERNANDES, 2001).  

Portanto, a implementação de políticas públicas eficazes em sua totalidade é 

o grande desafio da questão agrária, que só pode ser alcançado com a participação 

não só dos trabalhadores rurais, mas de toda sociedade. 

Conforme afirma FERNANDES: 

Ao compreendermos a questão agrária como o movimento dos 
problemas relativos da agropecuária e inerentes do processo das relações 
capitalistas, defrontamo-nos com os seus elementos estruturais e 
conjunturais que, conforme as políticas desenvolvidas, são intensificados e 
dimensionados. Dessa forma, o conjunto de problemas é expandido e a 
questão é territorializada. Desse modo, não há saída para os problemas 
criados e recriados pela questão agrária. O seu limite é a sua superação, e 
isso é impossível no capitalismo. Lutar para tentar superá-la significa lutar 
contra o capital. E nessa condição também há limites, porque vivemos em 
um tempo em que precisamos construir novas experiências e referências 
para pensarmos a transformação da sociedade. Desconsiderar essa 
possibilidade é perder a perspectiva, é ignorar a realidade do sistema 
capitalista e aceitá-lo. É querer ser engolido pela questão agrária ou ser 
definhado lentamente (FERNANDES: 2001, 25). 

 

Sobretudo, um Estado democrático de direito, não deve negar a participação 

popular na obtenção de uma melhor condição de existência, ao adotar políticas 

públicas mal definidas e obscuras que só interessam ao capital. Assim, são 

imprescindíveis os movimentos sociais.  

Todavia, no sistema capitalista existe claramente a divisão de classes que 

são subordinadas aos proprietários dos meios de produção. Por isso, a luta dos 

trabalhadores rurais se faz necessária para modificar esse cenário e ter 

representatividade nas decisões governamentais, a fim de garantir que tais decisões 

contribuam para a diminuição das diferenças sociais. 

Tal ideia é claramente representada por MALAGUTI: 

Nem a democracia, nem os atributos maiores da cidadania, podem 
sobreviver em um cenário social homogeneizado e no qual não existam 
mecanismos de representação ativa dos distintos interesses de classes e 
grupos sociais. A impessoalidade do mercado não oferece espaço de 
discussão ou de reivindicação para interesses pessoais ou grupais. Todos 
são submetidos a uma mesma lógica. As vontades particulares dissolvem-
se (MALAGUTI: 2008, 74). 
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Destarte, um Estado que representa toda sociedade deve ser composto por 

uma multiplicidade de interesses organizados em corpos institucionais dos mais 

variados setores societários. Para isso, é fundamental o exercício da democracia, de 

modo a permitir pressões corporativas de todos os tipos: partidos políticos, igrejas, 

universidades, sindicatos, movimentos sociais, ONGs etc.  

Portanto, cabe a qualquer cidadão lutar pelos seus direitos e o meio mais 

eficaz é a organização social. 

 

 

2.1  A constituição de um assentamento de trabalhad ores rurais 25. 

 

A política de assentamento adotada pelo INCRA a partir de 1986/1987 foi 

elaborada com o intuito de orientar as práticas do Programa Básico da Reforma 

Agrária, segundo as diretrizes originadas do Plano Nacional de Reforma Agrária – 

PNRA. 

Dentro dessa perspectiva e na busca de garantia que obtenha eficácia das 

ações, todos os projetos de Assentamento devem ser concebidos e executados, 

conforme os seguintes princípios: 1) Racionalidade – Programar e utilizar os 

recursos materiais, humanos e financeiros com adequação e parcimônia, visando à 

obtenção do máximo de proveito; 2) Objetividade – Respeitar as indicações da 

realidade. Beneficiários e instituições – agentes de promoção do assentamento – 

devem orientar suas ações considerando as condições objetivas do País e, ao 

mesmo tempo, da comunidade assentada e de suas unidades produtivas; 3) 

Participação – A soma dos esforços institucionais, associada aos interesses e 

desejos dos beneficiários, deve conjugar-se na idealização e construção da unidade 

comunitária, do assentamento. Desde as primeiras ações de assentamento, os 

beneficiários devem ser chamados a participar das decisões e da execução de 

atividades dele decorrentes, de forma organizada e responsável, assegurando-lhes 

a experiência do esforço cooperativo aplicado à solução de suas dificuldades. 

                                                        
25 As informações constantes deste capítulo foram obtidas em OLIVEIRA, Josemar Costa de. Apostila 
do “Curso de Resolução de Conflitos Agrários” . Promovido pelo Departamento da Força Nacional 
de Segurança Pública e pela Ouvidoria Agrária Nacional do MDA (Ministério de Desenvolvimento 
Agrário). Brasília, 2009 e no site: www.incra.gov.br/ acessado em 01/03/2011 às 21h30min   
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Desenvolvendo a capacidade de organização e de participação do grupo de 

beneficiários, estará assegurada a possibilidade de obter-se a autogestão dos 

empreendimentos de interesse comunitário do assentamento. 

O Assentamento de trabalhadores rurais, como processo, abarca uma série 

de atividades que se complementam para o alcance dos objetivos fixados em função 

da sua demanda atual. 

Para a criação do projeto de assentamento, é constituído um processo 

administrativo, onde deve constar, entre outros, os seguintes documentos: a) cópia 

do decreto que declara a área de interesse social para fins de reforma agrária, se for 

o caso; b) cópia do auto de Imissão de Posse, se for o caso; c) escritura Pública de 

Compra e Venda, Decreto nº 433/92 e suas alterações; d) certidão imobiliária 

atualizada, em que conste na matrícula ou registro a averbação de imissão na posse 

pelo INCRA ou a matrícula definitiva em seu nome; e) cópia do Laudo Agronômico 

de Fiscalização com o levantamento de dados relativos à verificação do 

cumprimento da função social no seu aspecto de produtividade; f) atualização 

cadastral do imóvel obtido; g) planta e memorial descritivo do imóvel; h) cópia do 

Laudo de Vistoria e Avaliação, ilustrado com fotografias, se for o caso; i) Licença 

Prévia concedida; e j) emissão de portaria de criação, bem como lançamento de 

informações no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – SIPRA. 

O INCRA deve comunicar a criação do projeto de assentamento ao órgão 

competente de meio ambiente estadual, ao IBAMA e à Fundação Nacional do Índio. 

Deve, ainda, o INCRA registrar todas as informações de criação e 

desenvolvimento do projeto, bem como das famílias beneficiárias no SIPRA. 

Qualquer fato que implique na alteração da área, na capacidade de 

assentamento,no  número de parcelas, no  município de localização do imóvel, 

deverá ser objeto de registro no SIPRA e de portaria de retificação, a cargo da 

Superintendência Regional, que adotará as medidas necessárias para sua 

publicação. 

A seleção de candidatos ao assentamento em áreas destinadas à reforma 

agrária é um processo constituído pelas etapas de organização para o 

assentamento e homologação, e se estende durante o processo de desenvolvimento 

do projeto de reforma agrária, sempre que houver disponibilidade de vagas para 

assentamento. 
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A política de reforma agrária poderá priorizar a seleção de famílias 

identificadas, por coleta de informações, nas condições precárias de habitação ou 

moradia, saúde, insuficiência de renda, falta de acesso à educação, ou através de 

outros indicadores social, tais como, aspectos demográficos, trabalho e rendimento, 

educação e condições de vida. 

O assentamento de famílias contemplará as seguintes categorias de 

trabalhadores (as): 

I – Agricultor e agricultora sem terra; II – Posseiro, assalariado, parceiro ou 

arrendatário; III – Agricultor ou agricultora cuja propriedade não ultrapasse a um 

módulo rural do município. 

Não poderá ser beneficiário (a) do Programa de Reforma Agrária: 

I – Funcionário (a) público autárquico, civil e militar da administração federal, 

estadual ou municipal, enquadrando o cônjuge e/ou companheiro (a); II – O 

agricultor e agricultora quando o conjunto familiar auferir renda proveniente de 

atividade não agrícola superior a três salários mínimos mensais; III – Proprietário (a) 

quotista, acionista ou co participante de estabelecimento comercial ou industrial, 

enquadrando o cônjuge e/ou companheiro (a); IV – Ex beneficiário (a) ou 

beneficiários (as) de regularização fundiária executada direta ou indiretamente pelo 

INCRA, ou de projetos de assentamento oficiais ou outros assentamentos rurais de 

responsabilidade de órgãos públicos, enquadrando o cônjuge e/ou companheiro (a), 

salvo por separação judicial do casal ou outros motivos justificados, a critério do 

INCRA; V – Proprietário(a) de imóvel rural com área superior a um módulo rural, 

enquadrando o cônjuge e/ou companheiro (a); VI – Portador (a) de deficiência física 

ou mental, cuja incapacidade o impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, 

ressalvados os casos em que laudo médico garanta que a deficiência apresentada 

não prejudique o exercício da atividade agrícola; VII – Estrangeiro (a) não 

naturalizado, enquadrando o cônjuge e/ou companheiro (a); VIII – Aposentado (a) 

por invalidez, neste caso não se enquadra o cônjuge e/ou companheiro (a) se estes 

não forem aposentados por invalidez; IX – Condenado (a) por sentença final 

definitiva transitado em julgado com pena pendente de cumprimento ou não 

prescrita, salvo quando o candidato faça parte de programa governamental de 

recuperação e reeducação social, cujo objeto seja o aproveitamento de presidiários 

ou ex presidiários, mediante critérios definidos em acordos, convênios e parcerias 

firmados com órgãos ou entidades federais ou estaduais. 
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A aplicação dos critérios eliminatórios se dará através de informações 

declaradas pelos candidatos (as) no formulário de inscrição devidamente assinado, 

bem como pesquisas aos órgãos governamentais, tais como: Sistema Nacional de 

Cadastro Rural; Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária; Polinter 

(Polícia inter-estadual Civil); Polícia Federal; Receita Federal; Instituto Nacional de 

Seguridade Social; Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos; 

Junta Comercial; Secretaria de Segurança Pública; Secretarias de Administração 

(Recursos Humanos) dos Estados e dos municípios da região que se situará o 

projeto de assentamento; Institutos de Terras; e Prefeituras Municipais. 

Os critérios adotados pelo INCRA para seleção dos candidatos obedecem 

aos seguintes parâmetros: tamanho da família; força de trabalho da família; idade do 

candidato; tempo de atividade agrícola; moradia no imóvel; moradia no município; 

tempo de residência no imóvel; renda anual da família. 

A cada um dos parâmetros acima relacionados, é atribuído um peso para a 

nota de classificação final do candidato (a). 

A organização do assentamento deve ser realizada de comum acordo com os 

interessados, respeitando a forma de organização social preexistente quando se 

tratar de projeto de reforma agrária criado. 

A homologação das famílias para o projeto criado será feita mediante a 

publicação de portaria no Diário Oficial da União. 

Serão concedidos às famílias de trabalhadores rurais sem terra assentadas 

nos projetos criados o crédito instalação para o suporte inicial, cujo benefício deve 

garantir a segurança alimentar das famílias assentadas, pela compra de alimentos e 

aquisição de insumos agrícolas; a construção e recuperação de moradias; a 

segurança hídrica aos projetos localizados  no Semi Árido brasileiro, com a 

construção de pequenos sistemas de captação, armazenamento e distribuição de 

água; e a aplicação em bens de produção (sementes, mudas, matrizes animais, etc.) 

para a geração de renda. 

O crédito instalação vem sendo concedido desde 1985, sendo um importante 

instrumento na implantação dos projetos de assentamento. Seus valores e 

modalidades vêm sendo adequados ao longo dos anos de modo a propiciar 

condições dignas de ocupação, produção e manutenção das famílias na parcela 

rural. Em 2005, o crédito instalação passou a ter cinco modalidades. Em 2008, foram 

criadas mais três modalidades e ampliados os valores dos créditos para atender 
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assentados da reforma agrária. Em junho de 2009, foi criada mais uma modalidade 

de crédito instalação, o crédito ambiental. 

Segue transcrição das modalidades de crédito instalação, com os respectivos 

valores: 

a) Apoio Inicial – R$ 3.200,00 por família; b) Apoio Mulher – R$ 2.400,00 por 

família; c) Aquisição de Materiais de Construção – R$ 10.000,00 por família; d) 

Fomento – R$ 3.200,00 por família; e) Adicional do Fomento – R$ 3.200,00 por 

família; f) Semi Árido – até R$ 2.000,00 por família; g) Recuperação/Materiais de 

Construção – até R$ 5.000,00 por família; h) Reabilitação do Crédito de Produção – 

até R$ 6.000,00 por família; i) Crédito Ambiental – R$ 2.400,00 por família. 

A aplicação do crédito instalação é realizada com a participação das 

associações ou representantes dos assentados, orientados pela assessoria técnica 

na escolha e recebimento dos produtos. Estes são pagos diretamente ao fornecedor. 

O programa também faz parcerias com instituições financeiras governamentais 

(Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). 

O crédito instalação é concedido individualmente a cada família do projeto de 

assentamento, porém sua aplicação é coletiva. 

Além da concessão do crédito instalação o INCRA, através das ações 

“Projetos de assentamento em implantação” e “Recuperação, qualificação e 

emancipação de projetos de assentamento”, concede a infraestrutura básica rural 

necessária. As prioridades são a construção e /ou complementação de estradas 

vicinais, implantação de sistemas de abastecimento de água e construção de redes 

de eletrificação rural. 

As ações acima citadas são fundamentais para a permanência dos 

assentados em suas parcelas e são executadas de forma direta, através de 

licitações públicas ou por meio de convênios ou acordos de co-participação 

celebrados entre instituições governamentais das esferas federal, estadual e 

municipal. 

Além do crédito instalação cada assentado poderá acessar a linha de crédito 

do PRONAF “A”, no valor atual de até R$ 21.500,00, sendo R$ 20.000,00 para a 

execução de atividades produtivas e R$ 1.500,00 para pagamento da assistência 

técnica. 

O INCRA, na implantação dos projetos de assentamento, garante a efetiva 

participação dos assentados nas atividades de planejamento e execução das ações 
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relativas ao desenvolvimento territorial; aporta os recursos orçamentários e 

financeiros; garante a assistência técnica desde o início da implantação do projeto 

de assentamento, de modo a definir o modelo de exploração da área, a organização 

espacial, a moradia, a infraestrutura básica, o licenciamento ambiental e os serviços 

sociais; qualifica e adequa as normas ambientais como ação e condição necessárias 

à implantação do Plano de Desenvolvimento do Assentamento – PDA, promovendo 

a exploração racional e sustentável da área e a melhoria de qualidade de vida dos 

assentados; fortalece o processo de constituição da capacidade organizativa, com 

base na cooperação e no associativismo das famílias assentadas; promove a 

articulação e integração das políticas públicas de assistência técnica, extensão rural, 

educação, saúde, cultura, eletrificação rural, saneamento básico, necessários ao 

desenvolvimento do projeto de assentamento; possibilita que as áreas reformadas 

transformem-se em indutoras do desenvolvimento territorial, combatendo as causas 

da fome e da pobreza. 

Após o assentamento, são celebrados contratos de concessão de uso entre 

os assentados e o INCRA. 

O INCRA disponibiliza aos assentados o serviço de Assessoria Técnica e 

Ambiental – ATES, cujas equipes terão atuação junto aos projetos criados e a serem 

recuperados, segundo o contexto de desenvolvimento rural integrado, a envolver os 

diversos territórios e biomas, compreendidos pelos diferentes grupos sociais 

existentes. 

Cabe às equipes de ATES a mobilização das famílias, visando à elaboração, 

ao acompanhamento e à implementação das ações iniciais garantidoras da 

soberania alimentar e nutricional dos assentados, de acordo com o Projeto de 

Exploração Anual – PEA, de caráter preliminar, bem como o Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento – PDA, como ações permanentes a envolverem 

a partir do planejamento da instalação das famílias até o seu pleno desenvolvimento. 

 

 

2.2 Breve contexto do município de Macaé. 

 
O município de Macaé pertence à Região Norte Fluminense, que também 

abrange os municípios de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, 

Conceição de Macabu, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São 



  50 

 

 

João da Barra. O município tem uma área total de 1.216 quilômetros quadrados, 

correspondentes a 12,5% da área da Região Norte Fluminense. Ele está dividido em 

seis distritos - Sede, Cachoeiros de Macaé, Córrego do Ouro, Glicério, Frade e 

Sana. 

Macaé está localizada a uma latitude de -22º37'08", longitude de -41º78'69" e 

faz divisa com as cidades de Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, ao 

Norte; Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, ao Sul; Trajano de Moraes e Nova 

Friburgo, a Oeste; e com o Oceano Atlântico, a Leste. 

Contando com 11 quilômetros de litoral, o clima é quente e úmido na maior 

parte do ano, com temperaturas que variam entre 18ºC e 30ºC, amplitude térmica 

considerável ocasionada pela troca de ventos entre o litoral e a serra, relativamente 

próximos. 

As ligações da sede municipal são feitas por duas rodovias e uma ferrovia. A 

RJ-106 (rodovia Amaral Peixoto) percorre todo o litoral, de Rio das Ostras a 

Carapebus, atravessando o centro da cidade. A RJ-168 corta o município de leste a 

oeste, acessando a BR-101, que alcança Conceição de Macabu, ao norte, e Rio das 

Ostras, ao sul. Com apenas um pequeno trecho asfaltado, a RJ-162 tem um traçado 

pelo interior, alcançando Trajano de Morais, ao norte e Casimiro de Abreu, ao sul. A 

ferrovia, que liga o Estado do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, é usada 

exclusivamente para transporte de cargas.  

Conforme o Censo do IBGE, realizado em 2006/2007, o município de Macaé 

possui uma população de 169.513 habitantes. A economia do município está 

baseada na indústria do petróleo (empresas e royalties), na pesca, na agricultura e 

no turismo. O município é responsável por 80% da produção de petróleo e 47% da 

produção de gás natural do país. No ano de 2006, a arrecadação do município 

correspondente a royalties foi de R$ 413.116.830,41 - equivalente a 50% de toda 

arrecadação municipal. Na agricultura, as principais produções são de feijão, aipim, 

inhame e banana. O rebanho bovino é o segundo maior do estado, com cerca de 98 

mil cabeças, com 40% do município ocupado por pastagens. A produção de leite é 

de 50 mil litros diários, e abastece o mercado local e regional26. 

 Todavia, com toda arrecadação municipal advinda dos royalties e das 

empresas que trabalham no setor de petróleo, situadas no município, ainda existem 

                                                        
26 Conforme informações obtidas no site: www.ibge.gov.br/home/ acessado em 30/09/10 às 
16h00min. 
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várias desigualdades sociais provenientes de uma política interiorana e com 

resquícios do “Coronelismo”, que foi derivada para a cultura política do 

“Clientelismo”. Assim, a cidade sofre com a falta de planejamento e traz reflexo na 

sua infraestrutura.  

 

 

2.3  A luta dos trabalhadores rurais do assentamento Pre feito Celso 

Daniel para efetivação do direito a terra: limites e possibilidades. 

 

Muitos da sociedade têm uma visão incorreta de nós trabalhadores 
rurais, pensam que nós estamos querendo roubar terras e nos consideram 
invasores. Porém, na verdade, a gente ocupa latifúndio improdutivo. Nós só 
queremos ter liberdade e o direito de viver na terra com dignidade. 

José Ribamar Coelho Filho (Gaúcho) 

 

O desejo dos trabalhadores rurais da Fazenda Cabiúnas de poder ter as suas 

próprias terras e viver dela passa a se tornar realidade com O DECRETO 

PRESIDENCIAL de 19 de novembro de 1999, que autoriza o INCRA a utilizar o 

imóvel rural denominado “Conjunto Cabiúnas I e II”, com área de três mil, trezentos e 

vinte e dois hectares, vinte e dois ares e doze centiares, equivalente a 33.243.200 

m² (trinta e três milhões, duzentos e quarenta e três mil e duzentos metros 

quadrados), como área de interesse social, isto é, fica autorizado ao INCRA 

promover a desapropriação do imóvel rural para fins de Reforma Agrária, desde que 

concilie o assentamento com a preservação do meio ambiente.  Tal decreto se deu 

devido à indicação de área improdutiva feita pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Rio das Ostras, filiado à Confederação Nacional dos trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG), ao INCRA no início de 1998. A desapropriação das terras 

pertencentes à Fazenda Cabiúnas I e II, com a perspectiva de distribuição de lotes 

para os trabalhadores rurais, era vista como uma possibilidade de viverem do seu 

trabalho e poderem gerar uma melhor condição de vida para suas famílias, com 

fartura e tranquilidade. Isso porque os trabalhadores acreditavam que a partir 

daquele momento estariam com a propriedade da terra oficializada pelo Governo. 

Dessa forma, os trabalhadores rurais acreditavam que não seriam mais 

empregados assalariados e como pequenos produtores teriam condições de 

melhorar as suas vidas – com condições melhores para o atendimento básico, como 
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adquirir remédios, calçados, roupas etc. Assim, também poderiam vender parte dos 

produtos por eles cultivados, planejarem melhor o tempo, o ritmo e a apropriação 

dos resultados de seus trabalhos. Tudo isso proporcionava o direito de sonhar com 

um futuro melhor e com menos exploração. 

O homem (...) supera perpetuamente a condição que lhe é dada, revela e 

determina sua situação, transcendendo-se para se objetivar, pelo trabalho, pela 

ação ou pelo gesto (SARTRE apud DIAS: 1982, 99). 

Porém, nem todos trabalhadores da fazenda (Usina Carapebus) alimentavam 

esse projeto de um futuro melhor, pois acreditavam que não seria possível obter o 

titulo de posse da terra. Tal atitude sinalizava, a princípio, o grau de submissão, de 

subalternidade da história desses trabalhadores com relação a tudo que já tinham 

vividos, as suas raízes e o obstáculo criado para assumir uma ruptura interior mais 

transformadora. 

MOTA chama atenção para tal situação afirmando que: 

Ao reconhecer e identificar o controle e poder da empresa, o 
trabalhador os transforma numa norma, não apenas de trabalho, mas de 
vida, a partir do que, numa dialética de afirmação e negação de práxis, 
parece emergir uma ideologia do desânimo e da fatalidade (MOTA: 1987, 
101). 

 

Entretanto, após a notificação do INCRA, o proprietário (Usina Carapebus 

S.A) recorreu da decisão e não saiu das terras por ele ocupadas. O dono alegou que 

a terra era produtiva, pois plantava cana de açúcar para fins de comércio. A partir de 

então, enquanto o processo estava em julgamento, os trabalhadores rurais, 

incentivados pelo sindicato, resolveram acampar às margens da Rodovia Amaral 

Peixoto, próximo à sede da Fazenda Cabiúnas e entraram com um pedido formal 

junto ao INCRA e à Justiça Federal para averiguar a utilização de mão-de-obra 

escrava pelo proprietário das terras, pois na fazenda havia uma serraria com 

trabalhadores vindos do nordeste do Brasil que trabalhavam sem receber salário27.  

Resolvemos sair do assentamento de Cantagalo, em Rio das 
Ostras, pois lá já tinha as famílias cadastradas pelo INCRA para receber as 
terras da região, acampar aqui em frente da sede desta fazenda para 
lutarmos por um pedaço de terra para nós podermos plantar e criar nossos 
“bichos”. Pois, só assim agente poderia conseguir um lugar para nós 

                                                        
27 Conforme informação oralmente obtida, no dia 11/11/09, do Sr. José Ribamar Coelho Filho 
(Gaúcho) – Presidente da Associação dos Moradores e Produtos Rurais do Assentamento Celso 
Daniel (AACD) e Membro do Coletivo Agrário da FETAG – Órgão da federação de Trabalhadores 
Rurais que articula as ocupações e os acampamentos em terras improdutivas. 
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vivermos com dignidade sem precisar pedir esmola, nem roubar, nem 
matar. O que agente quer é de nosso direito, pois a terra já foi considerada 
improdutiva pelo Governo e nós vamos produzir28.  

 

Com a demora do Estado em declarar a desapropriação do imóvel ao 

proprietário da Usina Carapebus, os trabalhadores rurais, no início de 2002, 

orientados pelos dirigentes sindicais, resolveram ampliar o acampamento e 

ocuparam a sede da Fazenda Cabiúnas I e II, em Macaé. Com a ocupação da 

Fazenda, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Carapebus, filiado à Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (FETAG/RJ), entrou 

com um processo de reconhecimento da posse da terra e com um Projeto de 

Assentamento29 junto ao INCRA. Isso se deu porque os trabalhadores rurais 

acreditavam que a ocupação da Fazenda era a única forma de pressionar o Estado 

a agilizar o “MANDADO DE IMISSÂO NA POSSE”30..Durante o processo de imissão 

de posse, os trabalhadores rurais acampados sofreram três (03) ordens de despejo 

da Justiça Federal, mas resistiram e não saíram da terra ocupada. No início de 2004, 

os trabalhadores rurais acamparam por quinze (15) dias em frente ao Fórum da 

Justiça Federal em Macaé até serem ouvidos pela Juíza Federal do município, 

através de uma comissão formada pelos próprios trabalhadores acampados31. O 

próprio Estatuto da terra no seu Capítulo III, Seção I, Artigo 15, que trata das terras 

públicas e particulares, diz o seguinte: “A implantação da Reforma Agrária em terras 

                                                        
28 Relato de uma assentada pelo INCRA na Fazenda Cabiúnas sobre a época que eles resolveram 
acampar na Rodovia em frente à sede da fazenda. 

29 O Programa de Reforma Agrária é composto por um conjunto de ações que vão desde a obtenção 
dos recursos materiais, financeiros e humanos necessários ao processo, até a execução de Projetos 
de Assentamento. Segundo cartilha elaborada pelo INCRA para orientar as ações de seus técnicos 
no processo de assentamento, são recursos necessários à constituição e à execução de um Projeto 
de Assentamento: a terra, os beneficiários e as instituições de ação complementar. (MARQUES, 
2004). 
 
30 Ordem Judicial para o dono desocupar a área ocupada e ceder ao “posseiro” (nesse caso 
representado pelo INCRA). 

31 Conforme informação oralmente obtida, no dia 07/09/11, do Sr. José Ribamar Coelho Filho 
(Gaúcho) – Presidente da Associação dos Moradores e Produtos Rurais do Assentamento Celso 
Daniel (AACD) e Membro do Coletivo Agrário da FETAG – Órgão da federação de Trabalhadores 
Rurais que articula as ocupações e os acampamentos em terras improdutivas. 
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particulares será feita em caráter prioritário, quando se tratar de zonas críticas ou de 

tensão social”32. 

IAMAMOTO reforça esse contexto ao dizer que: 

O Estado vê-se obrigado, pelo poder de pressão das classes 
subalternas, a incorporar, ainda que subordinamente, alguns de seus 
interesses, desde que não afetem aqueles da classe capitalista, como um 
todo, dentro de um ‘pacto de dominação’ (IAMAMOTO: 1990: 62). 

 

Vale ressaltar que em todo acampamento de sem terra organizado pela 

FETAG existem alguns critérios fundamentais que as famílias participantes devem 

seguir para obterem o lote, dentre esses critérios podemos destacar: a) O ocupante 

do lote deve permanecer no acampamento durante doze (12) dias, no mínimo, 

dentro de um (01) mês; b) Devem se inserir em um grupo de trabalho no 

acampamento. Tipo: horta comunitária, cozinha comunitária, serviço de vigilância 

(segurança do acampamento), limpeza do acampamento, doação (alimentos, 

vestuário etc.); c) Não pode ter brigas entre os acampados e ser solidário com os 

companheiros. Importante, também, salientar que em todo acampamento é montada 

uma escola para ser aplicada a alfabetização e educação básica para as crianças33.  

Durante o período de acampamento, os trabalhadores rurais sem terra recebem 

cestas de alimentos adquiridas pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), com recursos do Programa Fome Zero, administrado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), e distribuída pelo INCRA34. 

A partir da ocupação da Fazenda pelos trabalhadores rurais, o INCRA 

começou o processo para a criação do Assentamento Prefeito Celso Daniel. Em 07 

de outubro de 2004, o Juiz federal da Vara de Macaé, Exmº Dr. Odilon Romano 

Neto, declarou procedente a Imissão de Posse da área da Fazenda Cabiúnas I e II 

pelo INCRA.  

Entretanto, mesmo com o Mandado de Imissão de Posse emitido pelo Juiz 

Federal o proprietário da Usina Carapebus resistiu em entregar a sede da Fazenda 
                                                        
32 Conforme informações obtidas no site: http://www.planalto.gov.br/ acessado no dia 07/09/2011 às 
10h32min. 

33 Conforme informações obtidas no site: http://www.contag.org.br/ acessado em 07/09/2011 às 
10h50min e confirmada através de entrevista realizada, no dia 07/09/2011, com o Sr. José Ribamar 
Coelho Filho (Gaúcho). 

34 Conforme informações do Ex-Ouvidor Agrário Nacional Substituto e Coordenador Nacional da 
distribuição de cestas de alimentos para as famílias acampadas, Josemar Costa de Oliveira 
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Cabiúnas, colocando pessoas armadas para não deixar os trabalhadores rurais 

tomarem posse do local. Assim, houve enfrentamento dos trabalhadores com os 

“capangas” da fazenda e a situação só foi contornada com a intervenção do INCRA 

e da Polícia Federal, que deram a intimação para o proprietário desocupar de 

imediato a sede da fazenda. Porém, na desocupação da sede pelo proprietário, 

foram retirados vários móveis e a bomba d’água que abastecia o prédio da sede35.  

Mediante a imissão de posse e após a desocupação da área pelo proprietário 

da Usina Carapebus, o Superintendente regional do INCRA do Estado do Rio de 

Janeiro assinou a Portaria SR 07, em 28 de março de 2005, aprovando a proposta 

de destinação da Fazenda Cabiúnas I e II para assentamento de agricultores de 188 

(cento e oitenta e oito) unidades agrícolas familiares, conforme prevista no projeto de 

assentamento (PA). Desta forma, com a Portaria assinada, o INCRA iniciou o 

processo de seleção, cadastramento, liberação de créditos e subsídios para as 

famílias assentadas. 

Após o cadastramento e a divulgação dos beneficiários do assentamento 

realizado pelo INCRA, em 2005, no dia 28 de novembro foi realizada uma 

assembléia pela Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Prefeito Celso 

Daniel, em sua sede localizada na Rodovia Amaral Peixoto Km 185, com a pauta 

tendo como principal assunto a alteração na relação dos beneficiários do projeto e 

ampliação para 201 (duzentas e uma) famílias assentadas36. Com a regularização 

das famílias pelo INCRA, foram emitidos os contratos de concessão de uso das 

terras ali ocupadas pelos assentados. No contrato de concessão de uso foram 

determinadas quantas famílias faziam parte do assentamento e em qual a área as 

mesmas poderiam produzir. O título de propriedade da terra só é dado pelo INCRA 

após aproximadamente 10 (dez) anos do contrato de concessão de uso, com vistoria 

técnica realizada pelo órgão federal, após cumprir todas as etapas exigidas no 

Projeto de Assentamento (PA). Os lotes do assentamento prefeito Celso Daniel 

                                                        
35 Conforme informação oralmente obtida, no dia 07/09/11, do Sr. José Ribamar Coelho Filho 
(Gaúcho) – Presidente da Associação dos Moradores e Produtos Rurais do Assentamento Celso 
Daniel (AACD) e Membro do Coletivo Agrário da FETAG – Órgão da federação de Trabalhadores 
Rurais que articula as ocupações e os acampamentos em terras improdutivas. 
 

36 Conforme documento em anexo. 
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possuem a dimensão mínima de 8 (oito) hectares e a máxima de 11(onze) 

hectares37. 

No dia 05 de maio de 2010 houve uma retificação na Portaria para 201 

(duzentas e uma) unidades agrícolas familiares, foi dada a informação de que a área 

da Fazenda Cabiúnas I e II pertence aos municípios de Carapebus, Conceição de 

Macabu e Macaé. A Portaria também criou o Projeto de Assentamento Celso Daniel, 

autorizou os setores técnicos e operacionais do INCRA a promoverem as 

modificações e adaptações que no curso da execução se fizessem necessárias à 

consecução dos objetivos do Projeto38. Todo esse processo judicial é bem definido 

por GRAÇA, quando brilhantemente diz: 

A mediação entre ESTADO e sociedade se faz, (...) mediante o 
aparato institucional existente com suas diferentes áreas de especialização 
intervindo na dinâmica social de forma deliberada e planejada, segundo 
princípios técnicos e em nome de um ‘ bem comum’ (GRAÇA: 1989, 91). 

  

As 201 (duzentas e uma) famílias assentadas se dividem em 03 (três) 

municípios, conforme citado anteriormente, da seguinte forma: a) A Gleba Maria 

Amália ocupa as áreas dos municípios de Macaé e Conceição de Macabu – 

Fazenda Cabiúnas II. Possui 50 (cinquenta) famílias assentadas, sendo 10 (dez) 

famílias no município de Conceição de Macabu e as outras 40 (quarenta) famílias 

estão em áreas pertencentes ao município de Macaé; b) Na área pertencente à 

Fazenda Cabiúnas II, entre os municípios de Macaé e Carapebus, existem 121 

(cento e vinte e uma) famílias assentadas. Sendo que 26 (vinte e seis) famílias estão 

em áreas do município de Carapebus e as outras 95 (noventa e cinco) famílias 

assentadas estão no município de Macaé; c) Na área pertencente à Fazenda 

Cabiúnas I, dentro do município de Macaé, existem 30 (trinta) famílias assentadas39.  

Com o reconhecimento do assentamento e cadastramento das famílias pelo 

INCRA, os trabalhadores rurais receberam, de imediato, como apoio inicial, R$ 

3.200,00 (três mil e duzentos reais) em material para cada família iniciar os trabalhos 

                                                        
37 Um (01) hectare é equivalente a 10.000 m² (dez mil metros quadrados). 

38 Texto retirado da PORTARIA INCRA/SR - 07/Nº 17/05. 

39 Conforme informação oralmente obtida, no dia 07/09/11, do Sr. José Ribamar Coelho Filho 
(Gaúcho) – Presidente da Associação dos Moradores e Produtos Rurais do Assentamento Celso 
Daniel (AACD) e Membro do Coletivo Agrário da FETAG – Órgão da federação de Trabalhadores 
Rurais que articula as ocupações e os acampamentos em terras improdutivas. 
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de exploração agrícola de suas parcelas40. Começara o processo de apoio 

institucional com a comunidade e sua intervenção na vida cotidiana. Dentre os 

profissionais que prestavam apoio técnico aos assentados, havia outros profissionais 

responsáveis em fiscalizar a aplicação da verba inicialmente repassada pelo Estado. 

Na representação institucional, era função do profissional viabilizar os 

trabalhos no assentamento, orientando e direcionando-os em suas ações. Contudo, 

... frequentemente, o Estado, através de seus agentes, representa 
uma condensação material de forças, concentrando em si, as contradições 
de classe, ou mais precisamente, o ESTADO é atravessado ou diretamente, 
determinado pela intensidade de lutas políticas que se estabelecem entre os 
agentes que compõem o pessoal do ESTADO (FALEIROS: 1991, 17). 

 

Neste processo, os trabalhadores rurais contaram ainda com a assistência 

técnica e social de uma equipe de profissionais da Federação dos trabalhadores na 

Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (FETAG/RJ), que trabalharam 

conjuntamente com o INCRA. Nesta fase inicial de apoio às famílias, a Prefeitura 

Municipal de Macaé disponibilizou uma equipe de assistentes sociais para trabalhar 

junto aos assentados. 

O PA (Projeto de Assentamento), apresentado ao INCRA pela Associação de 

Moradores e Trabalhadores Rurais do Assentamento Celso Daniel, foi amplamente 

discutido com as famílias que se encontravam acampadas e decidido que o plantio e 

a comercialização dos produtos provenientes das terras seriam de forma individual 

ou coletiva, cabendo a cada assentado decidir da melhor forma para ele. Dessa 

forma, o PA Celso Daniel foi feito de forma democrática entre as famílias acampadas 

e aprovado pela FETAG/RJ como um projeto de produção individual. 

Com relação aos Projetos de Assentamento (PA) existentes no Estado do Rio 

de Janeiro, o ex Superintendente Regional do INCRA, Josemar Costa de Oliveira, 

declarou que: 

Em todo projeto de assentamento do INCRA existe uma área 
comunitária para implantação de escolas, praças, galpões, cooperativas de 
trabalhadores rurais etc. Inclusive nessa área pode ser desenvolvida a 
plantação coletiva, entretanto, o Estado do Rio de Janeiro não tem a 
tradição do trabalho coletivo na produção de alimentos em assentamento. 

O Projeto de Assentamento (PA) da Fazenda do Salto, em Barra 
Mansa, realizado no final da década de 90, iniciou-se com assentamento de 

                                                        
40 Vale ressaltar que esse valor é repassado pelo INCRA a uma instituição ligada aos trabalhadores rurais, 
podendo ser Associação de Moradores e Produtores Rurais (caso específico do Assentamento Prefeito Celso 
Daniel). 
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produção coletiva para sessenta (60) famílias. Contudo, atualmente, as 
famílias já estão desenvolvendo trabalho individual. Assim, as famílias 
assentadas pleitearam ao INCRA a divisão do PA e transformação do 
mesmo em lotes individuais, fato este que já ocorreu41.  

 

Ao cadastrar as famílias o INCRA forneceu um documento denominado 

“Relação de Beneficiários”42, ou RB - conforme denominado pelas instituições 

governamentais e os assentados. Esse documento serve para as famílias 

assentadas como garantia inicial de estarem aptas a ocupar o lote, antes do contrato 

de concessão de uso. No RB emitido pelo INCRA e entregue à Associação dos 

Produtores Rurais do Assentamento Prefeito Celso Daniel (AACD). Importante 

verificar, que na relação apresentada pelo INCRA existem 65 (sessenta e cinco) 

famílias em que as mulheres são titulares, o que representa aproximadamente 32% 

(trinta e dois porcento) dos assentados. Assim, esse número dá uma 

representatividade oficial significativa em relação ao número total de famílias 

assentadas. O fato de se ter concedido tal benefício a número tão expressivo de 

mulheres, se deve à luta das distintas organizações de mulheres trabalhadoras 

rurais em todo país, a fim de possibilitar maior ampliação dos seus direitos 

econômicos e políticos, ou seja, 

... em função da pressão dos movimentos sociais, houve mudanças 
nas normas de seleção de beneficiários para facilitar o acesso de mulheres 
aos resultados da reforma agrária. Essa pressão também foi importante 
para garantir a adoção de uma perspectiva de gênero em todos os 
procedimentos administrativos do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), como é o caso da institucionalização, dentro do Ministério, do 
programa de ações afirmativas para igualdade de oportunidades e de 
tratamento entre homens e mulheres na distribuição de créditos do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e 
do Banco da Terra, quando este foi criado, bem como nos treinamentos do 
Pronaf e dos programas de extensão; o objetivo de assegurar, 
progressivamente, 30% de representação de mulheres na estrutura 
administrativa do MDA e, quando em 2003, tornou-se obrigatória a 
titularidade conjunta da terra (MEDEIROS: 2008, 17) 

 

Tal medida administrativa adotada pelo MDA e repassada para as suas 

instituições, orienta o INCRA a normatizar e a dar garantias de maiores direitos para 

mulher no que tange à posse da terra.  

Conforme muito bem citado e esclarecido por Butto e Hora:  
                                                        
41 Informações passadas pelo ex-superintendente do INCRA no Estado do Rio de Janeiro, no período 
de 2000 a 2003, em entrevista realizada na sede do INCRA/RJ no dia 31/03/2011. 

42 Conforme documento em anexo. 
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A Portaria do Incra nº 981/2003 tornou obrigatória a titulação 
conjunta da terra para lotes de assentamentos construídos por um casal em 
situação de casamento ou de união estável. Conquista da Marcha das 
Margaridas43 daquele ano. No caso de separação, os homens ou as 
mulheres devem requisitar outra vez o acesso à terra e são os/as 
primeiros/as beneficiados/as com a criação de novos assentamentos da 
reforma agrária. Se houver uma falsa separação, a atitude será considerada 
fraude e sofrerá as penas previstas em lei. 

No casso de terras já tituladas, os/as interessados/as podem ir ao 
cartório de imóveis para solicitar a modificação e inclusão do nome da 
mulher. São necessários os documentos pessoais do casal e os de 
regularização fundiária do lote. No caso de assentamentos já criados, o 
casal deve ir ao Incra requerer a inclusão do nome da mulher na titularidade 
do lote apresentando os documentos que comprovem a união entre ambos 
(BUTTO & HORA: 2008, 28). 

 

Mediante a edição da Portaria, o INCRA, alterou a forma de cadastro dos 

candidatos (as) e de seleção para os assentamentos, como qualquer documento 

que se refere à posse da terra pelos trabalhadores rurais. 

Como forma de garantir os direitos reservados para as mulheres, as famílias 

adotaram como procedimento a comprovação da condição civil. Desta forma, foi 

alterada a sistemática de classificação das famílias beneficiárias da reforma agrária, 

passou-se a dar preferência às famílias chefiadas por mulheres. Assim, o INCRA 

criou a Certidão da Mulher Beneficiária da Reforma Agrária para facilitar a requisição 

de seus direitos junto aos órgãos governamentais. Todas estas mudanças estão 

contidas na Instrução Normativa nº 3844 (BUTTO & HORA, 2008). 

Portanto, tais direitos adquiridos reforçam a importância das mulheres no 

processo de produção do assentamento. E, ao garantir o acesso à renda monetária, 

com a abertura de créditos rurais fornecidos pelo Governo, as torna visíveis na 

economia dos assentamentos.  

Já assentados, os trabalhadores rurais, receberam a proposta dos órgãos de 

apoio para realizarem o plantio de culturas alternativas a fim de que não ficassem 

presos à monocultura da cana-de-açúcar – era a única cultura existente nas terras 

pertencentes à Usina Carapebus. Isso viabilizou uma diversificação no plantio, com 

                                                        
43 Movimento que reúne trabalhadoras rurais de todo país em Brasília, onde apresentam e debatem 
com o Presidente da República diversas reivindicações com temas que tratam da biodiversidade, 
segurança alimentar, participação política, autonomia econômica, saúde, educação e violência. O 
movimento tem esse nome em homenagem a Margarida Alves, agricultora assassinada em 1983. 
Margarida defendia os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Fonte: 
http://www.contag.org.br/ acessado em 07/09/2011 às 10h50min 
44 Instrução Normativa nº 38, de 13 de março de 2007 – Dispõe sobre normas do INCRA para efetivar 
o direito das trabalhadoras rurais ao Programa Nacional de Reforma Agrária.  



  60 

 

 

produções variadas, tais como: feijão, mandioca, batata doce, milho, abóbora, 

inhame etc. 

A partir dessa experiência bem sucedida de diversificação do plantio, os 

trabalhadores rurais já passaram a se ver como verdadeiros pequenos produtores.  

Parte dos assentados, através da Associação de Moradores e Produtores 

Rurais do Assentamento Prefeito Celso Daniel, com o crédito obtido pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), fundou a Cooperativa 

Agroindustrial dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar do Assentamento Celso 

Daniel (COOPMAC) para poder comercializar os alimentos por eles produzidos. 

Atualmente, cerca de 20 (vinte) famílias participantes da cooperativa vendem tudo 

que produzem para a Prefeitura Municipal de Macaé utilizar na merenda escolar. As 

outras famílias assentadas que não participam da cooperativa comercializam suas 

mercadorias em feirinhas agrícolas nos municípios de Macaé e Carapebus45. Vale 

esclarecer que, para adquirir os produtos da cooperativa, a Prefeitura utiliza a verba 

repassada pelo Governo Federal através do Programa Nacional de Alimentos 

Escolar (PNAE). 

Meu filho, eu e a minha esposa, resolvemos não participar desta 
cooperativa criada no assentamento, devido ao fato de a Prefeitura de 
Macaé pagar muito pouco pelos nossos produtos. Então, resolvemos que 
era melhor vender na feirinha do agricultor em Macaé e para as pessoas 
que nos conhecem (relato do assentado LC, em entrevista realizada no dia 
07/09/2011). 

 

Em relação à educação, constatou-se que a maior parte dos assentados 

titulares não possui o ensino médio. Dentre esses assentados, a minoria não 

concluiu o ensino fundamental primeiro segmento (de 1ª a 5ª série). Contudo, os 

filhos dos assentados, em sua maioria, já terminaram o ensino fundamental e já 

concluíram ou estão realizando o ensino médio. Atualmente, na sede do 

assentamento existem 02 (duas) turmas, com 16 alunos cada, que fazem o ensino 

fundamental e médio, através da modalidade de ensino de jovens e adultos (EJA). 

Os dois (02) professores que ministram as aulas do EJA, são filhos de assentados. 

Eles foram capacitados na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e 

recebem a titulo de auxílio à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, 
                                                        
45 Conforme informação oralmente obtida, no dia 07/09/11, do Sr. José Ribamar Coelho Filho 
(Gaúcho) – Presidente da Associação dos Moradores e Produtos Rurais do Assentamento Celso 
Daniel (AACD) e Membro do Coletivo Agrário da FETAG – Órgão da federação de Trabalhadores 
Rurais que articula as ocupações e os acampamentos em terras improdutivas. 
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através de repasse do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA)46, do Governo Federal.  

Na própria sede do assentamento existe uma Lan House47 pública com dez 

computadores, onde são realizados curso de capacitação em informática (nível 

básico), com patrocínio da prefeitura de Macaé. Essa Lan House originou-se do 

‘Programa Luz para Todos’48 do Governo Federal, solicitado pela AACD em 2007. 

Após um ano foi incorporada pela prefeitura de Macaé, que disponibiliza um (01) 

professor de informática e dá assistência técnica para os computadores. As aulas 

são realizadas duas (02) vezes por semana. Os filhos dos assentados que estudam 

em escolas dos municípios de Macaé e Carapebus utilizam transporte escolar da 

residência até a escola e vice-versa. Esse transporte é dado pelas prefeituras, pois 

as mesmas recebem verba repassada pelo Governo Federal, através do Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate)49. 

Atualmente, existem 12 (doze) assentados que realizam curso superior na 

UFRRJ. O Curso é de Licenciatura em Educação do Campo, com formação prevista 

para 2013. Esse curso, implantado em 2010, visa à formação de 60 jovens e adultos 

dos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária criados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária RJ - INCRA/RJ para atuação nas escolas do campo. 
                                                        
46 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tem a missão de ampliar os níveis de escolarização formal 
dos trabalhadores rurais assentados. Atua como instrumento de democratização do conhecimento no 
campo, ao propor e apoiar projetos de educação que utilizam metodologias voltadas para o 
desenvolvimento das áreas de reforma agrária.  Fonte: 
http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Ite
mid=75 acessado em 10/09/2011 às 08h52min. 
 
47 Termo em inglês que significa estabelecimento comercial onde se podem usar computadores para 
participar de acesso a rede internacional de computadores (internet) e jogos em rede. 

48 O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz para Todos), 
instituído pelo Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 6.442, de 25 
de abril de 2008, visa a prover o acesso à energia elétrica à totalidade da população do meio rural 
brasileiro. Fonte: http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS32AB99AAPTBRIE.htm acessado 
em 10/09/2011 às 09h10min. 
 
49 O Pnate foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o 
acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público 
residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em 
caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. 
Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei no 11.947, de 16 de junho 
do mesmo ano –, o programa foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os 
estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. 
Informações obtidas no site: http://www.fnde.gov.br/index.php/programas-transporte-escolar  
acessado em 10/09/2011 às 09h50min. 
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Os profissionais formados atuarão nos anos finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio das escolas do campo, estando capacitados para a atuação em duas 

grandes áreas de conhecimento: a) Ciências Sociais e Humanidades; b) 

Agroecologia e Segurança Alimentar50.  

Assim, a educação é levada a sério no assentamento. Conforme relato do 

assentado que tem um filho que vai concluir o ensino médio: 

Não é porque eu só fiz até a 3ª série primária que meu filho vai ficar 
só na roça sem estudar. Quero que meu filho faça um curso técnico bom e 
trabalhe em uma empresa boa aqui de Macaé. Pois, sei que ele ganhando 
um bom dinheiro vai me ajudar na roça e vamos poder plantar mais coisa, aí 
poderemos ter uma vida mais tranqüila financeiramente (relato do 
assentado PC, em entrevista realizada no dia 07/05/2011). 

 

Foi detectado, durante as entrevistas realizadas51, com 65% dos 

entrevistados, que os trabalhadores rurais dão muita atenção à educação dos seus 

filhos. Desta forma, acreditam que a educação é uma garantia de que os seus filhos 

não passarão pelas mesmas dificuldades enfrentadas por eles, pois acreditam que a 

educação é a maior garantia de ascensão social. Essa perspectiva em relação à 

educação tornou-se explícita durante as entrevistas, uma vez que, sempre que 

indagados sobre os seus sonhos (desejos) e qual seria a condição ideal para sua 

família, muitos atrelavam tal condição a um maior grau de instrução. Outro fator 

importante que deve ser destacado que 100% dos entrevistados disseram ser a 

favor da reforma agrária. Contudo, acreditam que devem ter um apoio mais efetivo 

do Estado e de toda sociedade para a sua efetivação. Eles consideram que a terra 

da reforma agrária é para morar e trabalhar, não é para ser especulada (conforme 

palavras do Sr. José Ribamar Coelho Filho – Gaúcho, presidente da AACD). 

Durante as entrevistas, cerca de 85% dos assentados responderam que não 

recebem nenhum tipo de ajuda de qualquer governo (Federal, Estadual ou 

Municipal) para sua produção. Entretanto, em conversa realizada com o presidente 

da AACD (Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Assentamento Celso 

Daniel), houve a informação de que os assentados recebem auxílio da prefeitura de 

Macaé, através da Secretaria de Agricultura, como caminhão para transporte dos 

                                                        
50 Fonte: http://www.ufrrj.br/concursos/?acao=concursos_andamento&tipo=7 acessado em 10/09/2011 
às 10h03min. 

51 Foram realizadas entrevistas com 20 famílias durante o período de pesquisa de campo. 
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alimentos produzidos, tratores para o preparo do solo, sementes de alimentos – 

nesse caso é utilizado o sistema de troca, isto é, quando começam a produzir devem 

repor a prefeitura o mesmo volume de sementes que receberam. Contudo, o próprio 

Gaúcho esclarece que essa conquista foi fruto da luta dos trabalhadores rurais, pois 

conseguiram ter um (01) representante dentro do Conselho Municipal de Agricultura 

com direito a voto e voz. 

Com relação à especulação de terra dentro do assentamento, o presidente da 

AACD, o Gaúcho, declarou que, se descobrirem algum assentado utilizando o seu 

lote para especulação, a própria AACD faz denúncia para o Ministério Público e o 

INCRA verificarem o fato. Uma vez comprovada tal situação pelos órgãos públicos, o 

infrator é expulso do assentamento. 

Desde a fundação da Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais do 

Assentamento Celso Daniel (AACD) em 2005, foi inserida no seu estatuto uma 

assembléia mensal, realizada no segundo sábado, para os assentados debaterem 

questões referentes ao desenvolvimento do projeto de assentamento (PA). 

Portanto, existe uma organização bem estruturada pelos assentados no 

Assentamento Prefeito Celso Daniel. Isso demonstra a possibilidade de os 

trabalhadores rurais serem os protagonistas no processo produtivo, obtendo renda 

condizente com o fruto do seu trabalho. Entretanto, devem permanecer em 

constante luta contra a exploração característica do sistema capitalista. Assim, a 

melhor maneira de solucionar as questões agrárias neste país é através da 

efetivação da reforma agrária, que se dará com o apoio de toda sociedade, de modo 

a promover uma profunda mudança política, social, econômica e cultural neste país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho realizou uma reflexão sobre a reforma agrária, a questão agrária 

no Brasil e a luta dos trabalhadores rurais assentados em Macaé.  

O presente trabalho, ao analisar a distribuição de terras no Brasil, verificou 

que a mesma tem sua origem com a sesmaria. Essa distribuição, ao contrário do 

que modernamente se preconiza com a reforma agrária, visava garantir a ocupação 

da colônia, beneficiando apenas os mais afortunados. Culminou na lei de terras de 

1850 que batizou o latifúndio, com a concentração de terras que formaram as 

grandes propriedades rurais existentes até os dias atuais.  

Através da legislação agrária, verificou-se que existe um favorecimento claro 

ao capital, pelo Estado. Trouxe a importância dos movimentos sociais como uma das 

maneiras mais viáveis de pressão popular para resolver as questões agrárias. 

Porém, é necessária uma mobilização ampla e organizada de toda a sociedade para 

a efetivação de uma reforma agrária. Isso porque a luta dos trabalhadores rurais é 

travada no cotidiano contra um sistema capitalista que só favorece quem menos 

necessita da assistência do Governo: a classe dominante. Não bastasse o sistema 

que vira as costas para as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores, no 

campo, ainda existe a cultura do “coronelismo”, na qual os grandes latifundiários – 

os “coronéis” – utilizam da violência para eliminar todo aquele que ousar desafiá-los, 

seja lutando pela posse da terra, ou denunciando suas ações criminosas. 

A pesquisa de campo procurou vislumbrar a possibilidade de alcançar a 

reforma agrária na sua plenitude, ao revelar a organização dos trabalhadores rurais 

no Assentamento Prefeito Celso Daniel, na busca da oportunidade de adquirir a terra 

como direito fundamental para o seu trabalho e a sua sobrevivência.  

Nesse cenário, não se pode deixar de destacar que, paralela à luta pela 

posse da terra, ocorre uma questão de gênero, uma vez que o número de mulheres 

mantenedoras da família contempladas com o benefício de titulante ao lote é 

bastante expressivo. Essa concessão com tamanha magnitude é consequência da 

luta de diversas organizações de mulheres trabalhadoras rurais em todo o Brasil, 

com a finalidade de ampliar seus direitos econômicos e políticos. 

Outra faceta a ser considerada quando se discute a questão agrária no país é 

a forma como os trabalhadores rurais entendem a educação. Durante as entrevistas 
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realizadas no assentamento objeto deste estudo, observou-se que os assentados 

veem na educação uma porta que os permite vislumbrarem novos horizontes. É a 

educação que torna possível que esses trabalhadores não só continuem sonhando 

com uma sociedade que ofereça mais igualdade de oportunidades, como também 

transformem esse sonho em realidade; haja vista que, além daqueles já formados, 

atualmente, 12 (doze) assentados e familiares desses estão frequentando curso 

universitário. 

A despeito de toda caminhada já realizada na busca por uma sociedade mais 

justa, no que tange à distribuição fundiária no Brasil, ainda existem fatores como: a 

má distribuição de renda, a concentração de terras pelos latifundiários, a 

insuficiência das políticas públicas relacionadas à questão agrária, a falta de apoio 

incondicional da sociedade na luta pela reforma agrária e a divisão sociotécnica do 

trabalho no campo pelo capital, atuando como limitantes da obtenção da posse da 

terra pelos trabalhadores rurais. 
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