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RESUMO 

O objetivo desta dissertação foi investigar as influências da crise econômica do 

setor sucro-alcooleiro, bem como, o papel dos movimentos sociais de luta pela terra, sobre 

o processo de reforma agrária em andamento na Zona da Mata Pernambucana na década de 

1990. Do ponto de vista metodológico, estas questões foram estudadas através da 

bibliografia existente, da análise de documentação e dos dados primários e secundários 

colhidos junto aos órgãos públicos, notícias veiculadas na imprensa e informações 

disponíveis nos sites da WEB. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

junto a pessoas do INCRA/PE e Fetape, bem como, com moradores do projeto de 

assentamento do Engenho Ubu, o que permitiu a percepção da realidade de um 

assentamento, além do perfil dos  assentados, seus objetivos e motivações para ingressarem 

na busca pelo aceso ao direito de propriedade da terra. As observações realizadas durante a 

visita ao Engenho Ubu serviram para corroborar as informações obtidas nas outras fontes 

de dados mencionadas.   

Para consecução dos objetivos da pesquisa, buscou-se caracterizar a trajetória 

da dominação da agroindústria canavieira na região, onde desde o Brasil Colônia se 

desenvolveu o grande latifúndio monocultor de cana-de-açúcar. Ao longo do século XX, o 

setor canavieiro de Pernambuco enfrentou momentos de crise alternados com épocas de 

bom desempenho, graças à variação do mercado internacional. Como a atividade viveu por 

muitos anos sob proteção estatal, ao invés de investir em novas tecnologias de plantio e 

colheita, o produtor estendeu o território das plantações, com o objetivo de aumentar a 

produção nos picos de mercado internacional favorável. Essa prática combinada com o 

avanço das reivindicações por acesso à terra e direitos trabalhistas, na década de 50, 

ocasionaram a invasão da cana sobre os sítios e roçados, base do sistema de morada, que 

aos poucos foi sendo extinto. 
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A  proletarização e  migração  dos  trabalhadores  rurais  para  as  áreas  urbanas  

ocasionaram o contato dessas pessoas com os meios de comunicação de massa e, 

principalmente, com organizações que buscavam conscientizar os trabalhadores rurais de 

que formavam um contingente sem direitos reconhecidos na estrutura social na qual 

estavam inseridos. Mas a oportunidade destes empreenderem as transformações sociais 

almejadas foi frustrada pela ação violenta do Estado, com o golpe militar de 1964.  Por 

força do contexto acima, a luta pela terra não evoluiu durante a ditadura militar; no 

entanto, com o advento da Nova República, os movimentos sociais do campo iniciaram em 

todo Brasil manifestações reivindicando a reforma agrária. Esta pesquisa mostra que na 

Zona da Mata de Pernambuco, esse processo se deu um pouco mais adiante, no início da 

década de 1990, devido ao alto grau de dominação exercido pela elite sucro-alcooleira até 

então. 

Nesse período, uma crise, que já se avizinhava nos anos 80, se instalou com 

força no seio da agroindústria canavieira, proporcionando as condições sócio-econômicas 

para a atuação dos movimentos sociais de luta pela terra (com supremacia do MST). Tais 

condições podem ser traduzidas na abundância de terras improdutivas, massa de 

trabalhadores desempregados e sem perspectivas e uma classe dominante enfraquecida 

política e economicamente. Os resultados da pesquisa mostram que estes fatos, aliados à 

descrença na iniciativa do Estado, fizeram com que os movimentos sociais de luta pela 

terra tomassem as rédeas do processo, conscientizando e mobilizando milhares de famílias 

na região, até que viabilizaram o início da reforma agrária nas terras dos engenhos de cana 

e das usinas de açúcar e de álcool, onde 53 mil hectares já foram desapropriados.  
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RESUMÉ 

Ce travail tient à l’influence de la crise économique du secteur sucro-alcoolière 

et des mouvements sociaux de lutte pour la terre, pendant le processus de réforme agraire 

qui a eu lieu à la Zona da Mata de Pernambuco dans les années 1990. Du point de vue 

methodologique, ces questions ont été étudiées par l’analyse bibliographique et 

documentaire et par des données primaires et sécondaires obtenues d’après des organismes 

gouvernementaux, de la presse, et des sites de l’WEB. On a aussi procedé à des entretiens 

semi-structurées avec des fonctionnaires de l’INCRA/PE, des membres de la Fetape et des 

parceleiros du projet d’assentamento du Engenho Ubu, ce qui a permis de mieux 

comprendre la realité quotidienne d’un assentamento, aussi bien que celle du profil, des 

buts et des mobiles des assentados, lors qu’ils adhèrent à des luttes pour avoir l’accès au 

droit de propriété foncière. Ce qui a été observé au Engenho Ubu a confirmé les 

informations obtenues par d’autres sources de données, déjà mentionnées.  

Pour parvenir aux buts de la recherche, on a essaié de saisir l’histoire de la 

domination de l’agro-industrie sucro-alcoolière dans cette région où, dès la période 

coloniale, s’est développé la grande ferme monoculturelle de canne à sucre. Au long du 

XXe siècle, le secteur sucro-alcoolière de Pernambuco a alternativement subi des moments 

de crise et de prospérité, grâce à la variation du marché international. Étant donné que 

l’activité s’est dévéloppée pendant beaucoup d’années sous la protection de l’État, au lieu 

d’investir en nouvelles technologies de plantation et de récolte, le producteur a étendu la 

surface destinée aux plantations pour augmenter la production quand le marché 

international se montrait plus favorable. Cette pratique, doublée par l’avance des 

revendications d’acèss à la terre et aux droit ouvriers, ont provoqué, pendant les années 

1950, l’élargissement des zones de culture de la canne à sucre, laquelle a envahi les petites 

fermes et les terrains déchifrés, base du système de morada, et qui sont, peu à peu, 

disparus.  
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La prolétarisation et les mouvements migratoires des ouvriers agricoles vers les 

milieux urbains ont permis leur contact avec des moyens de communication de masse et, 

notamment, avec des organisations sociaux engagées dans la lutte de la foule sans droits 

réconnus ou protegés. Cependant, le dèsir d’entreprendre des tranformations sociales a été 

violemment empeché par l’État, lors du coup militaire de 1964. Dans ce nouveau contexte, 

la lutte pour la terre ne s’est pas développée pendant la période de la dictature militaire au 

Brésil. On peut dire, pourtant, que à la montée de la Nouvelle République, les mouvements 

sociaux des campagnes ont commencé à organiser des manifestations en revendiquant la 

réforme agraire. Ce travail démontre que, à la Zona da Mata de Pernambuco, ce processus 

a été déclanché un peu plus tard, au début des années 1990, en raison de la domination de 

l’élite sucro-alcoolière, jusque-là exercé à outrance.  

C’est à ce moment, déjà proche des années 1980, qui s’installe une grave crise 

au sein de l’agro-industrie sucro-alcoolière, ce qui va entraîner des conditions socio-

économiques favorables à l’actuation des mouvements sociaux de lutte pour la terre, et, 

surtout, celle du MST. Parmi ces conditions peuvent être cités l’abondance de terres 

improductives, la présence d’une foule de chômeurs sans avenir et, enfin, l’existence d’une 

classe sociale qui, encore dominante, était, cependant, affaiblie politique et 

économiquement. Les résultats de la recherche démontrent que ces faits, alliés à 

l’incroyance presque generalisée à l’iniciative de l’État, expliquent porquoi les 

mouvements sociaux de lutte pour la terre ont pris la tête du processus, tout en mobilisant 

de milliers de familles de la région, jusqu’à rendre possible le début de la réforme agraire 

dans les terres des engenhos de canne à sucre et des usinas de sucre et d’alcool à 

Pernambuco, dont 53 mil hectares ont été déjà désappropriés. 
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Em 1983, nas férias escolares de julho, fui convidado por um 

colega de colégio para passar uns dias no engenho de seu pai, em Porto 
Calvo, Zona da Mata Norte do Estado de Alagoas. A vida no engenho 
para um adolescente parecia perfeita, até que no meio de  uma noite 
qualquer fomos acordados pela movimentação na Casa Grande. 
Homens entravam, apanhavam armas e saíam montados em cavalos. 
Assustado, perguntei o que estava acontecendo e disseram que um 
morador havia fugido do engenho com sua família. “Ora, fugido? E 
eles não podem ir embora?” “Mas ele tá devendo no barracão e tem 
que ficar trabalhando aqui até pagar tudo”. 

Algum tempo depois os capangas chegaram trazendo o cortador 
de cana. Fui até uma instalação contígua à Casa Grande e lá estava o 
trabalhador: sentado, mãos amarradas para trás, olhos baixos e todo 
medo e vergonha que alguém pode sentir. As pessoas iam até a porta 
daquele cômodo e olhavam o homem, como se olhassem um animal 
capturado, um bicho. O restante dos dias no engenho não me 
acrescentou mais nada. 

Portanto, minha dissertação de mestrado é dedicada àquele 
trabalhador rural canavieiro de Porto Calvo/AL que, por certo, nunca 
mais verei. Dedicatória que lhe faço como pedido de desculpas pela 
minha inércia, compreensível, diante do escárnio do homem pelo 
homem. A dedicatória se transforma, também, em agradecimento, pois 
há 21 anos pude perceber que ninguém deve calar ao se deparar com 
qualquer tipo de opressão.      
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1 - INTRODUÇÃO 

A presente dissertação versa sobre a crise do setor sucro-alcooleiro e suas 

conseqüências para a reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco, especialmente a 

partir da década de 1990, e tem como objetivo responder à indagação de como essa crise, 

aliada à ausência de alternativas para a economia regional e o crescimento da atividade dos 

movimentos sociais de luta pela terra, repercutiu no processo de reforma agrária em 

andamento nessa região.  

Na pesquisa foram investigadas as razões que determinaram o declínio da 

agroindústria canavieira em Pernambuco, tais como a diminuição do apoio do Estado, as 

dificuldades advindas das condições meteorológicas e geográficas, o avanço das conquistas 

sociais dos trabalhadores, a competição setorial com a produção da região Sudeste do país, 

dentre outras. A associação destas questões com outros fatores, dos quais se pode enumerar 

a falta de políticas públicas alternativas para a economia regional e o crescimento da 

atividade dos movimentos sociais de luta pela terra, transformou a região da Zona da Mata 

de Pernambuco em um dos maiores “palcos” de mobilização social em favor da reforma 

agrária no país, ao final do século XX. 

O setor sucro-alcooleiro de Pernambuco sempre garantiu aos seus dirigentes a 

categoria de classe dominante no contexto social, político e econômico do Nordeste. Isso 

desde o Brasil Colônia até o final do século passado. A imponência é ilustrada pela 

denominação dos proprietários dos latifúndios canavieiros de Pernambuco de “Barões do 

Açúcar” (Andrade, 1980). 

 A história do setor sucro-alcooleiro de Pernambuco apresenta um passado de 

crise dessa atividade, até que eclodiu uma situação mais grave, com conseqüências 

econômicas e sociais de monta, a partir de meados dos anos 80, quando as dificuldades 

definitivamente selaram o destino infeliz de grande parte dessa indústria no estado. 

Pernambuco já deteve a liderança na colheita de cana-de-açúcar no Nordeste, até a eclosão 
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da crise estudada nesta dissertação, posição que perdeu para o Estado de Alagoas, apesar 

do declínio da atividade também naquele estado. 

É fato concreto a consolidação da crise da indústria canavieira de Pernambuco, 

onde encontram-se em atividade atualmente apenas 20 unidades produtoras de açúcar e 

álcool, sendo que apenas 9 têm sua produção considerada normal, o restante opera com 

dificuldades (Fetape, 2004)1. A título de conhecimento, em 1914, operavam no estado 56 

usinas; e na safra de 1933/34 chegaram a funcionar 68 unidades (Andrade, 2001, p. 78-81; 

91-93).  

A crise do setor sucro-alcooleiro na década de 90 causou uma grande 

transformação na estrutura social da região. Estima-se que as usinas empregavam 160.000 

pessoas na Zona da Mata do estado em 19942 (ou 240.0003 em 1979), estando apenas 50% 

desse contingente empregados hoje. Os desempregados foram empurrados do campo para 

as cidades da Zona da Mata e para a Região Metropolitana do Recife (RMR), agravando as 

condições precárias de vida oferecidas nos centros urbanos. No período de instauração da 

crise supramencionada, a inércia do Estado se configurou em obstáculo ao 

desenvolvimento de alternativas ao desemprego que assolou a região.  

Em função de mudanças significativas na condução da política econômica do 

governo brasileiro na década de 90 (ocasionando a redução da participação estatal na 

economia), houve o afastamento do Estado das relações econômicas do setor, levando à 

retirada dos subsídios da agroindústria canavieira, liquidação de bancos estaduais, que 

financiavam negócios das oligarquias locais; o fim dos perdões de dívidas, a abertura para 

a concorrência interna, dentre outras medidas que visavam dar mais liberdade ao mercado 

para se auto-ajustar.  

                                                 
1 Dados obtidos em entrevista com o Diretor A, da Fetape, em 12 de janeiro de 2004.  
2 SUDENE. Programa de Ação para o Desenvolvimento da Zona da Mata do Nordeste. Recife, 1996. p. 40. 
3 Medeiros, 1989, p. 124; e a Fetape, 2004. 
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A ausência do Estado trouxe dificuldades a setores menos competitivos, que há 

muito dependiam da intervenção estatal mais efetiva na economia, além de terem seu poder 

político abalado em favor de uma nova atitude exigida pela globalização. A economia 

brasileira não mais se subordinava aos ditames de líderes locais, agora respondia à cartilha 

imposta por mecanismos econômicos internacionais e ao “nervosismo” do mercado global 

de capitais. Estes fatos permitem caracterizar a influência da atuação do Estado na crise 

econômica que desestabilizou grande parte de um setor importante para o equilíbrio sócio-

econômico da região analisada. 

Nesse período, os movimentos sociais de luta pela terra florescem, 

arregimentando um contingente capaz de impulsionar a reforma agrária na região. Entre 

1990 até o final de 2002, havia ocorrido na Zona da Mata 256 conflitos pela posse da terra, 

em 35 dos 43 municípios que compõem a mesorregião. Em contrapartida, de janeiro de 

1990 a maio de 2002, foram criados 72 assentamentos na Zona da Mata de pernambucana. 

Em comparação com os números da reforma agrária do período militar e da Nova 

República, até 1990, há um indicativo claro do avanço na política de assentamento, não 

necessariamente de reforma agrária.  

A noção de que as transformações foram realmente significativas se faz 

presente na mudança do foco da pauta de reivindicações dos sindicatos rurais da região e 

da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (Fetape), preocupados em 

viabilizar o acesso do homem à terra. Ressalte-se que a Fetape e os STR’s, desde sempre, 

tinham a reforma agrária como bandeira de luta, mas na Zona da Mata as reivindicações 

pela terra eram incipientes, não causavam impacto social. Embora uma frente de luta 

relativamente nova – levando-se em consideração a intensidade do engajamento dos 

trabalhadores sem-terra na década de 90 – a luta pela terra na Zona da Mata de 

Pernambuco, iniciada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e 

depois com a adesão da Fetape, fez nascer uma multiplicidade de lideranças e objetivos 
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diversos, muitos deles contraditórios, que desencadearam, por sua vez, o surgimento de 

várias entidades de luta no campo. Essas organizações foram originadas dentro da estrutura 

do MST ou da Fetape, isto porque, movimentos foram criados por dissidência no MST e na 

Fetape; da idealização de lideranças rurais sem vínculo com as entidades 

supramencionadas, assim como de desmembramentos de outros movimentos que não a 

Fetape ou o MST. Além destas duas últimas citadas, atuam na questão fundiária na Zona 

da Mata de Pernambuco cerca de 13 outros movimentos, a exemplo do MT, MTRUB, 

MLST, MAST, MTB, UAP, MRT, MCL, MTD, MTL, OLC, MTBST e a própria CPT4, 

cada qual com suas áreas de influência e contingente humano com esperança de alcançar o 

direito à propriedade da terra.  

A pesquisa identificou transformações bruscas em um quadro social secular, 

pois a estrutura latifundiária canavieira cedeu espaço para a pulverização em pequenas 

propriedades que poderão diversificar a cultura agrícola na região, onde já existem 

53.729,9 hectares de terras desapropriados.5 A Zona da Mata pernambucana já foi palco de 

disputas sangrentas na luta pela terra (Medeiros, 1989), entretanto, a partir do final dos 

anos 1990, os empresários do setor sucro-alcooleiro ofereciam boas terras para 

desapropriação e reforma agrária (a Destilaria Alvorada ofereceu 19 engenhos para 

desapropriação em 2001). Fatos como estes são concretos indicadores de um processo de 

mudança no comportamento social na Zona da Mata pernambucana, o que impõe a 

identificação de suas causas e efeitos. O retrato da questão agrária na mesorregião da Zona 

da Mata de Pernambuco poderá servir de subsídio para estudos futuros sobre a reforma 

agrária no Brasil, principalmente quando se aponta a existência de um novo modelo de 

reforma agrária em andamento, aquele sob o “comando” das massas de trabalhadores 

rurais sem-terra. 

                                                 
4 As siglas estão por extenso no Anexo 01. 
5 Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Pernambuco (INCRA/PE), até maio de 
2002 e incluem a RMR. 
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Do ponto vista metodológico, o tema da pesquisa foi estudado em uma 

perspectiva regional. Isto foi feito através do estudo da bibliografia existente, livros e 

artigos publicados em revistas especializadas, e da análise de documentação e dos dados 

primários e secundários colhidos junto aos órgãos públicos, notícias veiculadas na 

imprensa e informações disponíveis nos sites da WEB que focam estudos sobre a Zona da 

Mata pernambucana. Também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um 

antigo superintendente do INCRA/PE e com um diretor da Fetape.  

Embora não se tenha definido como estratégia de pesquisa um estudo de caso e 

a análise não seja centrada em um município ou assentamento específico, para inserir o 

pesquisador na realidade sobre a qual discorre, foi realizada uma visita ao projeto de 

assentamento do Engenho Ubu. Este assentamento foi implantado após uma luta dos 

trabalhadores rurais organizados pela Fetape e fica localizado em terras anteriormente 

pertencentes à Destilaria Ubu. O assentamento está dividido em 185 parcelas e sua 

extensão abrange as terras componentes de quatro municípios, sendo dois da Zona da Mata 

Norte e dois da RMR. No local, o pesquisador realizou dez entrevistas com assentados 

escolhidos aleatoriamente e conheceu a realidade de um assentamento e a formação e 

cotidiano de um acampamento de luta pela terra. O conteúdo do questionário visou 

esclarecer o perfil dos assentados, seus objetivos e motivações para ingressarem na busca 

pelo aceso ao direito de propriedade da terra. A observação e as entrevistas realizadas 

durante a visita ao Engenho Ubu serviram para corroborar as informações obtidas na 

bibliografia da referência, na documentação e meios de comunicação de massa 

pesquisados.   

A dissertação encontra-se estruturada da forma apresentada a seguir: o segundo 

capítulo contém uma contextualização histórica do setor sucro-alcooleiro e uma breve 

narrativa da formação do latifúndio canavieiro, explicitando a existência de dominação de 

classe na Zona da Mata por parte dos senhores de engenhos e usinas. Neste capítulo 
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também é mostrado o cenário do início das lutas pela terra em Pernambuco, passando pelas 

Ligas Camponesas e pela mobilização dos sindicatos de trabalhadores rurais. Buscou-se 

nesta pesquisa histórica dos acontecimentos políticos e econômicos da região estudada os 

fundamentos para se realizar uma análise sociológica, envidando esforços no intuito de 

demonstrar ter havido uma tentativa de ruptura, por parte da classe dominada, da ordem 

constituída pelos senhores de terras da região canavieira. Para construir um entendimento 

progressivo da estrutura social da Zona da Mata de Pernambuco, fez-se mister explicar, 

inicialmente, as bases da sociedade rural da região e demonstrar a formação do poder 

hegemônico da classe dominante na Zona da Mata, desde o século XVI até meados da 

década de 1950. No desenvolvimento do tema, foi importante discorrer sobre a dominação 

de classe, a identidade social, a hegemonia da classe dominante, a tentativa dos 

trabalhadores rurais de inverter esse poder hegemônico e a manutenção do poder da elite 

rural, via apoio da ditadura militar. 

O terceiro capítulo discute como se formou a indústria sucro-alcooleira, quais 

suas bases de sustentação e os fatores que mantiveram a atividade em destaque no cenário 

econômico de Pernambuco, até a atualidade. Neste capítulo, há uma investigação sobre o 

comportamento intervencionista do Estado diante das dificuldades do setor sucro-

alcooleiro, desde o final do século XIX. Após a identificação do papel do Estado no apoio 

à permanência da atividade canavieira, buscou-se entender quais foram os fatores que 

contribuíram para a crise que abalou a agroindústria sucro-alcooleira de Pernambuco, nos 

dias atuais, com a narrativa da situação em que se encontram as empresas da Zona da Mata 

e RMR.  

A reforma agrária em andamento na Zona da Mata, juntamente com os 

efeitos da crise do setor canavieiro, são discutidos nos capítulos quatro e cinco. O intuito 

desta análise foi entender o que está sendo a reforma agrária na Zona da Mata 

pernambucana, mostrando o deslocamento de uma situação inicial de resultados ínfimos, 
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até que a ação coletiva engendrada pelos movimentos sociais de luta pela terra, no início 

dos anos 1990, transformou o tratamento da questão agrária em Pernambuco. Os números 

expostos nestes dois capítulos (quatro e cinco) em comento incluem os municípios da 

Região Metropolitana do Recife, por ser uma região componente da Mata Úmida 

pernambucana, onde a presença da indústria sucro-alcooleira foi maciça na história do 

setor. Outro fator para inclusão da RMR na pesquisa são os significativos números da 

reforma agrária em terras de engenhos e usinas naquela mesorregião. Em alguns pontos 

esses números são maiores do que os índices apresentados na Mata Norte, por exemplo.  

As considerações finais, feitas no último capítulo, apresentam algumas 

conclusões sobre a crise do setor sucro-alcooleiro de Pernambuco e seus efeitos nas 

transformações sociais ocorridas no meio rural da zona canavieira do estado, com ênfase 

na implantação da reforma agrária nas terras de engenhos e usinas. Nesse último capítulo é 

feita uma síntese dos temas desenvolvidos ao longo do trabalho, considerando-se a reforma 

agrária em Pernambuco como um processo inacabado, em andamento.  

Os resultados deste estudo apontaram que a crise do setor sucro-alcooleiro, 

iniciada em meados dos anos 1980 e firmada na década de 1990, fez surgir terras 

improdutivas e um significativo número de trabalhadores rurais desempregados. Nesse 

contexto, os movimentos sociais de luta pela terra tinham campo fértil para atuarem na 

conscientização da massa de trabalhadores desempregados e iniciaram as ocupações de 

terra na Zona da Mata, rompendo uma tradição de domínio irrestrito dos senhores de 

engenhos e usinas da região, que remonta há séculos. A falta de políticas públicas para os 

assentamentos rurais criados pela reforma agrária, levada a efeito pelos movimentos 

sociais, fez o Estado apenas distribuir terras e recursos, meios insuficientes para 

caracterizar, realmente, um programa de reforma agrária. 
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Capítulo 2 – A QUESTÃO AGRÁRIA NA ZONA DA MATA E A HEGEMONIA DO 

SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO 

 
Este capítulo busca explicar as transformações ocorridas quanto ao acesso à 

propriedade da terra e no processo de reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco, 

bem como identificar as relações sociais que compunham a dinâmica da sociedade naquela 

região. Inicialmente, é apresentada uma explanação sucinta sobre a formação do latifúndio 

canavieiro pernambucano, tentando-se demonstrar que as relações sociais dentro de uma 

estrutura fundada no latifúndio forjaram a hegemonia da oligarquia agrária vinculada ao 

setor sucro-alcooleiro sobre as demais classes sociais e definiram a estrutura agrária da 

zona canavieira do estado por muitos anos. 

Tem-se que a dificuldade inicial da Coroa Portuguesa em colonizar o Brasil 

urgia a disposição de pessoal suficiente e com recursos para enfrentar a colonização, 

ensejando o início das grandes doações de terras a que tinha direito Portugal no tratado de 

Tordesilhas, doações estas formadoras das Capitanias Hereditárias. Os donatários, por sua 

vez, também doaram terras em Sesmarias, subdividindo os seus domínios em lotes de 

imensas extensões. No parecer de Prado Júnior (1993a, p. 33), está neste conjunto de 

doações de grandes pedaços de terra a origem da fixação do latifúndio na costa do Brasil. 

A forma de tornar economicamente viável a exploração da colônia foi implantar 

monoculturas de espécies adaptáveis ao solo e ao clima brasileiros. A escolha da cana-de-

açúcar não se deu por outro motivo, além da rentabilidade e da escassez de açúcar na 

época. Esse tipo de cultura, de difícil sobrevivência econômica em pequenos lotes, também 

contribuiu para a manutenção dos latifúndios na mata pernambucana, bem como para a 

liderança de Pernambuco em um determinado contexto da economia colonial. 

Nem sempre a regra na Zona da Mata de Pernambuco foi a prevalência de 

grandes engenhos.  Com  a  sucessão  hereditária das propriedades por gerações e gerações, 
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As terras foram divididas e a imensidão dos latifúndios ficou restrita a poucas áreas, pois 

as partilhas espalharam engenhos de 200 a 1.000 hectares por toda zona canavieira 

(Andrade, 1998, p. 105). Mas com o surgimento das usinas, no final do século XIX, essas 

terras “pulverizadas” voltaram a se agrupar, perfazendo, novamente, o latifúndio da 

monocultura de cana-de-açúcar. Essa característica é explicitamente colocada por Cabral 

(1986): 

“A estrutura fundiária, que já surgira concentrada nas mãos dos senhores de engenho desde a 
Colônia, sofrera, ao longo do tempo, um lento processo de desconcentração dentro da própria 
classe dos senhores de engenho, devido a partições por herança. O processo usineiro veio 
reverter esta tendência: ‘Na agricultura canavieira, a principal conseqüência da implantação da 
usina foi a expansão da propriedade territorial, para atender às suas necessidades de matéria-
prima’[...] A usina, portanto, trouxe consigo a tendência à concentração fundiária e industrial.” 
(Cabral, 1986, p. 165) – grifo do texto). 

  
 
Cabe esclarecer as características que separavam o engenho banguê, os 

engenhos centrais e as usinas. Um engenho banguê era aquele originário das primitivas 

propriedades da lavoura e moenda de cana-de-açúcar do início da colonização e que 

formavam a maioria dos engenhos até a implantação de novas tecnologias e dos engenhos 

centrais e usinas. Estes últimos não diferem na questão técnica, mas as usinas foram 

formadas por proprietários de terras, ou quem podia comprá-las, que processavam sua 

própria cana-de-açúcar e aquelas compradas de fornecedores. Os engenhos centrais, por 

sua vez, foram montados seguindo uma estratégia de separação da atividade agrícola da 

industrial; portanto, configuravam uma indústria que não possuía terras e moía cana-de-

açúcar de fornecedores (Andrade, 2001. P. 25).  

Em propriedades maiores, com número elevado de trabalhadores (escravos 

negros e índios), foram instalados os engenhos que moíam seu próprio plantio de cana-de-

açúcar. Em outras de menor porte, os proprietários montavam um engenho e dividiam a 

imensidão das terras com outros colonos que moíam sua produção nas máquinas do dono, 

ou seja, eram fornecedores de cana-de-açúcar que pagavam pela utilização das terras com 

parte da produção. Compara-se  esse  tipo  de  exploração com  as relações  encontradas  na 
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idade média na Europa, pois “a sociedade feudal é organizada sobre a base de uma 

superposição de direitos sobre a terra, desde o direito a seu uso ao exigir uma parte do 

produto nela obtido, como pagamento pela sua exploração.” (Wanderley, 1979, p. 20). 

Havia, ainda, aqueles que eram proprietários de terras e plantavam cana-de-açúcar, mas 

moíam a produção em qualquer engenho que escolhessem, pautando tal escolha em 

diversos aspectos, dentre eles a facilidade de transporte e comercialização, rentabilidade do 

maquinário etc. 

A cultura da cana-de-açúcar era realizada concomitantemente com uma 

insignificante agricultura de pequena escala, para subsistência, em pequenas propriedades. 

Esta última era desenvolvida pelo próprio colono e sua família, as vezes com o auxílio de 

um ou dois escravos. A população que orbitava em torno do latifúndio era grande e víveres 

para seu consumo na época (séculos XVI e XVII) eram cultivados na grande propriedade, 

praticamente inexistindo extensões de terras significativas destinadas a esse tipo de 

agricultura (Prado Júnior, 1993a, p. 37-46). 

O monopólio econômico nas mãos dos grandes latifundiários entrou em 

declínio após a virada da metade do século XVII, por motivos múltiplos, dentre eles a 

baixa dos preços dos produtos agrícolas, as batalhas contra os holandeses e a ascensão de 

uma nova classe social: os comerciantes, na sua maioria composta de imigrantes 

portugueses. O poder político-administrativo, até então exercido pela classe dominante dos 

grandes proprietários de terras, foi transferido para a burguesia recém-formada e dela para 

a Coroa portuguesa, que decidiu intervir nos mandos e desmandos dos grandes 

latifundiários naquele período. 

Destaque-se que apesar do declínio do poder político-econômico que se viu 

acima, a atividade canavieira pode ter sido afetada no seu potencial de geração de riqueza, 

mas continuou a se desenvolver (aumentar) sem trégua, pois em 1584 Pernambuco contava 

com 66 engenhos; e em meados do século XIX eles eram 3.500 (Andrade, 2001, p. 12).        
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2.1 – Dominação dos Senhores da Cana-de-Açúcar 

A constituição da sociedade colonial nos séculos XVI e XVII derivava 

diretamente da propriedade da terra. Nesse sentido, observa Prado Júnior (1993a, p. 27-28) 

que aqueles que lavravam pequena quantidade de terra própria dependiam totalmente dos 

grandes senhores de terras. O mesmo acontecia com os rendeiros e agregados, formadores 

do contingente daqueles que “orbitavam”, de alguma forma, em torno da propriedade 

principal. Por isso, Prado Júnior (1993a, p. 23) transcreve na mesma obra que “o ser 

senhor de engenho, refere um cronista, é título a que muitos aspiram porque traz consigo 

o ser servido, obedecido e respeitado de muitos”, e que “o estado colonial, até meados do 

século XVII é instrumento de classe desses proprietários” (Prado Júnior, 1993a, p. 31). O 

processo exploratório implantado pelos portugueses na Zona da Mata de Pernambuco fez 

surgir “uma sociedade patriarcal na qual o senhor de engenho, no meio rural, em sua 

propriedade, tinha um poder de vida e morte sobre escravos, empregados e moradores” 

(Andrade, 2001, p. 15). 

As observações de Prado Júnior (1992) são contundentes acerca dessa formação 

social da colônia em torno da grande propriedade rural e, principalmente, quando o autor 

alude ao patriarcalismo brasileiro, no qual o senhor de engenho rege soberanamente uma 

parcela da população dependente do domínio econômico que exerce. Daí surgem relações 

sociais que unem as classes dominantes e dominadas por laços diversos, muitos deles não 

mais somente econômicos. Estas impressões estão bem delineadas no trecho transcrito 

abaixo:  

“é o ‘clã patriarcal’ – emprego uma expressão já consagrada –, unidade em que se agrupa a 
população de boa parte do país, e que, na base do grande domínio rural, reúne o conjunto de 
indivíduos que participam das atividades dele ou se lhe agregam; desde o proprietário que do 
alto domina e dirige soberanamente esta pequena parcela da humanidade, até o último escravo e 
agregado que entre para sua clientela. Unidade econômica, social, administrativa, e até de certa 
forma religiosa [...]. O clã patriarcal, na forma em que se apresenta, é algo de específico da 
nossa organização (36). É do regime econômico que ele brota, deste grande domínio que 
absorve a maior parcela da produção e da riqueza coloniais. Em torno daquela que a possuem e 
senhoreiam, o proprietário e sua família, vem agrupar-se a população [...]. O senhor deixará de 
ser  o  simples  proprietário  que  explora  comercialmente suas  terras  e  seu pessoal. O escravo 
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também não será mais apenas a mão-de-obra explorada. Se trabalha para aquele, é até forçado 
pelo açoite do feitor ou o tronco da senzala, também conta com ele, e dele depende para os 
demais atos e necessidades de sua existência; toda ela se desenrola, do nascimento à morte, 
freqüentemente por gerações sucessivas, na órbita do senhor e do seu domínio, pequeno mundo 
fechado em função do qual se sofre e se goza. Multiplicam-se assim os laços que apesar das 
distâncias vão atando uma a outro. Mesmo se dá com trabalhadores livres ou agregados; 
liberdade relativa que não vai além da de trocar um senhor por outro igual; e isto nem sempre.” 
(Prado Júnior, 1992, p. 286-288). 
  

 
E a dominação, que vem desde o Brasil Colônia, aparentemente com o único 

fundamento fincado na economia, revela uma face mais humanística, emocional e afetiva 

das relações ali vividas. É a negação de que exista apenas o racionalismo protetor da 

sobrevivência daqueles que rodeavam a grande propriedade rural, os grandes engenhos de 

cana-de-açúcar de Pernambuco. Existia, pois, uma identidade social formada por anos de 

construção pela classe dominante sobre o restante da população, chegando ao ponto de 

fixar relações bem próximas das familiares, fruto dos laços entre os dependentes e os 

senhores de terras. Essa dominação existiu e se prolongou por séculos, chegou próximo 

dos dias atuais e foi bem caracterizada por Prado Júnior (1992) na seguinte passagem: 

“Um pouco mais afastados e autônomos, os rendeiros e lavradores mais modestos, os 
obrigados: nas relações com estes haverá mais crises, uma fricção maior; mas o contacto 
permanente, diuturno, de anos a fio, se não de existências sucessivas, acabará aproximando-os e 
aplainando as arestas mais vivas. Constitui-se assim no grande domínio um conjunto de 
relações diferentes das de simples propriedade escravista e exploração econômica. Relações 
mais amenas, mais humanas, que envolvem toda sorte de sentimentos  afetivos. E se de um lado 
estas novas relações abrandam e atenuam o poder absoluto e o rigor da autoridade do 
proprietário, doutro elas a reforçam, porque a tornam mais consentida e aceita por todos. Ele já 
será ouvido como um protetor, quase um pai. Há mesmo um rito católico que se aproveitará 
para sancionar a situação e as novas relações: o testemunho nas cerimônias religiosas do 
batismo e do casamento, que criarão títulos oficiais para elas: padrinho, afilhado, compadres.” 
(Prado Júnior, 1992, p. 289). 
 
 
Mesmo com diminuição do poderio econômico dos grandes senhores de 

engenho, a partir do século XVIII, a dominação, da forma como se apresenta acima, 

manteve-se sem muitas modificações. Com a necessidade da modernização da indústria 

açucareira no final do século XIX, o trabalho assalariado começou a se expandir, mas os 

senhores de engenhos enfrentaram dificuldades para equilibrar custos de produção, salário 

e lucro. Neste momento, foi intensificada uma relação de trabalho ainda pré-capitalista: a 
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morada; que consistia em o trabalhador laborar alguns dias da semana na lavoura da cana 

para o proprietário, em troca de um pedaço de terra – sítio ou roçado (Sigaud, 1979, p. 59-

60) – para plantar agricultura de subsistência no próprio engenho ou usina. O trabalho 

assalariado ficava restrito aos trabalhadores cuja atividade era mais especializada, aqueles 

que trabalhavam na indústria, ou os que vinham de outras regiões do estado (Agreste e 

Sertão) apenas para a colheita, os “corumbas” (Andrade, 1998, p. 115) .  

Várias foram as estratégias da classe dominante para manter cativo e submisso 

o contingente expressivo de trabalhadores rurais que viviam sob dependência direta da 

propriedade. As relações de produção, a disposição das moradas, o assistencialismo, a 

proteção e a violência (ambiguamente colocadas em seqüência) foram destaques dessas 

estratégias abordadas. 

A força de trabalho na Zona da Mata de Pernambuco até o final do século XIX 

era formada por escravos e agregados de toda espécie (empregados, posseiros, 

arrendatários, rendeiros etc.). A reprodução da força de trabalho escrava era realizada 

mediante compra de novos indivíduos e pela simples alimentação e alojamento destes. Já 

os segundos, precisavam de salário (alguns poucos) e de explorar a terra para tirar dela 

qualquer excedente que tornasse viável sobreviver daquela exploração da propriedade 

alheia – após entregar parte da produção ao proprietário da terra. Com exceção do trabalho 

escravo, a reprodução da força de trabalho perdurou desta forma por quatro séculos. 

Fora a força de trabalho advinda dos escravos e dos empregados, estes últimos 

em quantidade inexpressiva, os meios materiais que faziam reproduzir a força de trabalho 

dos demais trabalhadores rurais era o produto da terra que exploravam, assim como as 

outras benesses decorrentes do fato de orbitarem em torno da Casa Grande. O trabalho 

assalariado, até o final do século XIX, era restrito aos poucos empregados brancos. A 

concessão de exploração  da terra  mediante  pagamento, ou entrega  de parte  da produção, 
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fornecia ao posseiro: moradia, alimentação, proteção (segurança), alguma renda e o 

suprimento de necessidades não-biológicas (Althusser, 1996, p. 107), ou seja, culturais, 

que se faziam presentes pelo contexto da vida no campo. Há aqui uma concomitância entre 

aspectos culturais e materiais compondo elementos de reprodução da força de trabalho. 

Esse fator ficou mais explicitado quando as usinas substituíram os engenhos bangüês, no 

final do século XIX, e o trabalho assalariado se proliferou, passando a ser um importante 

meio material para garantir a reprodução da força de trabalho.  

Das relações de produção do setor canavieiro e pelo que já foi exposto, pode-se 

dividir as forças de trabalho que atuaram na região da mata pernambucana em quatro 

categorias: a primeira formada pelos moradores e por trabalhadores que viviam nos 

arruados das usinas e engenhos; a segunda pelos trabalhadores rurais das periferias das 

cidades e vilas; a terceira formada pelos “corumbas”, sem ligação alguma com a terra 

naquela região; e a quarta pelos foreiros ou arrendatários, que exploravam a terra mediante 

pagamento ao grande proprietário. O retorno que se fez ao passado e o resumo acima são 

necessários para a melhor compreensão da principal relação estabelecida entre 

proprietários e trabalhadores rurais, a morada. Não foram todas as empresas que 

substituíram muitos trabalhadores tradicionais pelo assalariado, assim como esse último 

não se fez maioria, em uma primeira fase. Um grande contingente de trabalhadores rurais 

canavieiros era de moradores de sítio, cujos meios materiais de reprodução da sua força de 

trabalho era obtida através da renda da exploração da terra por alguns dias da semana e a 

sua manutenção no campo, sob proteção e influência do senhor de engenho/usineiro, 

muitas vezes seu compadre ou padrinho (Rabello, 1969, p. 65-69). 

Tanto a reprodução da força de trabalho, como a qualificação do contingente de 

moradores, eram efetuadas no interior da estrutura da usina ou engenho. Essa característica 

da relação pré-capitalista, aliada a pouca, ou  nenhuma, necessidade de  capacitação técnica 
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para a atividade na lavoura de cana – proporcionando uma menor necessidade de acesso à 

educação escolar (ou formal) – foram pontos convergentes que garantiram a manutenção 

da ideologia dominante na Zona da Mata pernambucana. Manutenção esta, realizada 

dentro do ambiente fechado da grande propriedade, local propício para a reprodução da 

submissão do trabalhador   

“às regras da ordem estabelecida, isto é, uma reprodução de sua submissão à ideologia vigente, 
para os trabalhadores, e uma submissão da capacidade de manipular corretamente a ideologia 
dominante, para os agentes de exploração e da repressão, a fim de que também eles assegurem 
‘com palavras’ a dominação da classe dominante” (Althusser, 1996, p. 108). 
 
 
As relações sociais advindas da morada, nos sítios, mantiveram estreitos os 

laços de dominação entre o senhor de engenho e o trabalhador. Porém, cada vez mais havia 

necessidade da força dos moradores na lavoura de cana e os sítios foram se restringindo 

um a um, até configurarem apenas a residência dos moradores, agora assalariados. O 

declínio da morada nos sítios foi alavancado entre os anos de 1955 e 1965 (Andrade, 1998, 

p. 117) e a proletarização do morador é praticamente totalizada. Mas o senhor de 

engenho/usineiro ainda tentou manter sob sua égide dentro da propriedade o maior número 

de trabalhadores possível, oferecendo àqueles antigos moradores um teto nos chamados 

“arruados” (Sigaud, 1979, p. 58-59), onde ainda poderia manter algum tipo de controle e 

submissão. No entanto, a manutenção da ideologia da classe dominante daí em diante 

estaria comprometida. O fim da morada provocou transformações expressivas nas relações 

sociais, políticas e econômicas na Zona da Mata.  

A classe dominante não atinou para os problemas que poderiam advir com a 

extinção da morada e a expulsão dos trabalhadores e suas famílias dos engenhos de cana. A 

elite canavieira não vislumbrou as conseqüências de cessar sua influência direta sobre a 

classe subalterna, principalmente porque a saída do trabalhador da propriedade, a restrição 

de sua ruralidade e a conseqüente proletarização agravaram as condições miseráveis já 

gritantes. Em condições precárias, mas com liberdade de associação e sob influência de 
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diversas correntes advindas das relações de vizinhança, da vida urbana e do contexto 

político da época, o engajamento daqueles trabalhadores nas mobilizações reivindicatórias 

de direitos foi questão de pouco tempo (Furtado, 1963, p. 152). 

De forma concisa e demonstrando que o processo de proletarização do 

trabalhador rural estava trazendo instabilidade ao domínio da elite canavieira, Mário 

Lacerda de Melo comentou, durante a “Conferência Cana e Reforma Agrária”, promovida 

pelo antigo Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisa Social, a ciência que todos tinham sobre 

o problema e suas origens:  

“A figura do morador vai sendo, a pouco e pouco, expulsa pela própria extensão mesmo e pelo 
interêsse de se obterem novas terras para os canaviais que se ampliam. Então, há um processo, 
sem dúvida nenhuma, de proletarização da massa que antes vivia, um pouco, do trabalho 
alugado, como assalariado, e, um pouco, de suas próprias rendas de pequeno agricultor. Ao lado 
disso, verificou-se um deslocamento de massas trabalhadoras, porque, proletarizando-se, o 
morador desenraiza-se e, sem mais elementos de fixação à terra, torna-se mais móvel. A 
mobilidade da fôrça de trabalho é um problema tremendo – todos o conhecem, os que estão em 
contacto com êsses assuntos – e, então, a migração para as cidades próximas tem sido um 
fenômeno terrível. [...] É que o trabalhador desenraizou-se e deslocou-se – desruralizou-se. A 
desruralização é uma conseqüência lógica do processo de proletarização. E, nas vilas, nas 
cidades, nos povoados, êsses elementos estão em contacto, naturalmente, com um meio 
diferente de politização. Tenho a impressão que é exatamente, em grande parte, uma 
conseqüência do processo de modificação – até da estrutura do povoamento – que está 
facilitando e que está respondendo pelas agitações atuais.” (Melo, 1863, p. 119). 
 
 
Portanto, a mudança de posicionamento político da classe dominada viria com o 

convívio externo ao controle social imposto pela classe dominante e pela transformação 

dos meios materiais de reprodução da força de trabalho, agora restritos ao salário, que 

proporcionava apenas o alimento e a condição física para o trabalho no dia seguinte, e de 

forma precária.  

Vale ressaltar que a ruralidade do trabalhador da cana-de-açúcar retratada acima 

servia, também, como um meio material de reprodução da força de trabalho. No entanto, a 

ênfase que se buscou aqui foi da figura subjetiva, do cotidiano no meio rural, do uso dos 

rios, do corte da lenha, da liberdade do campo etc. Essa mistura, ou seja, do modo de vida 

rural e a sua utilização para subsistir, está bem caracterizada na obra de Lygia Sigaud 
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(1979), onde se vê o orgulho do homem do campo em cultivar a terra, em empreender 

atividade rural, mesmo que não lhe trouxesse acumulação, verbis:  

“Não será a lógica do capitalismo que define os retornos desejáveis aos investimentos que 
poderá dar conta do esforço do roçado. Para entendê-lo é preciso que nos reportemos à 
concepção que o trabalhador possui do trabalho e à situação a que se encontra submetido depois 
de ter deixado o engenho. Independentemente do custo que o roçado possa representar, ao se 
dedicar a ele o trabalhador está exercendo a atividade socialmente mais valorizada pelo grupo 
ao qual pertence que é o trabalho agrícola para si mesmo e para sua família. Essa atividade, que 
nos contextos em que se opõe ao trabalho da cana, ao alugado, é a única que merece a 
classificação de trabalho, o trabalhador se encontra sem condições de exercer a partir do 
momento em que abandona o engenho. Embora separado dela, o trabalhador continua a tomá-la 
como critério para distinguir trabalho do não trabalho e a considerá-la como atividade que 
prioritariamente deve servir de sustento aos homens....O roçado em terra solta seria aquele que, 
dentro dos limites de dependência do trabalho assalariado e das condições em que vive o 
trabalhador na rua, mais perfeitamente realizaria o modelo da identidade camponesa. Existem 
no entanto outras possibilidades do botar roçado que, por serem mais precárias, talvez não 
exijam as mesmas estratégias que a solta, mas que não deixam de se constituir em 
possibilidades de realização de um determinado ideal camponês.” (Sigaud, 1979, p. 200-
201). 
 
 
A denominação de ideal camponês sintetiza os aspectos da vida do morador de 

engenho, bem antes do início da expansão da lavoura canavieira sobre os sítios e roçados e 

da sua proletarização. Talvez esse sentimento de ruralidade advenha da vida rudimentar 

definida por Celso Furtado (1964, p. 146), quando ainda não estavam extintas as relações 

afetivas, de confiança, de proteção, de compadrio etc. entre os proprietários e o agregado 

ou morador. A comparação feita por Sigaud entre o ideal camponês e a nova vida do 

trabalhador rural na rua delimita o contraste e indica que ali, no meio urbano, não era o seu 

lugar. No entanto, há mais argumentos que explicam a saída voluntária desse trabalhador, 

por ser melhor estar na rua do que no engenho, como será abordado a posteriori. 

As estratégias de manutenção da dominação, a partir de meados da década de 

50 do século passado, já não surtiam os mesmos efeitos anteriormente obtidos desde o 

Brasil Colônia. Aquela espécie de dominação, a de submissão total do homem ao 

proprietário, foi uma das formas de alienação mais contundentes encontradas no campo no 

país. Celso Furtado (1963) destacou que  

“o status de morador é quase incompatível com o de cidadão” e que “na grande plantação o 
homem que sai ou entra na sua casa está saindo ou entrando em uma parte da propriedade. 
Assim, nenhum aspecto de sua vida escapa ao sistema de normas que disciplina sua vida de 
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trabalhador. Desta forma, a experiência da vida prática não lhe permite desenvolver-se como 
cidadão e ganhar consciência de responsabilidade com respeito ao seu próprio destino”. 
(Furtado,1963, p. 147-148). 
 

Lygia Sigaud, ao tratar da morada, foi mais enfática do que Celso Furtado, no 

destaque acima, e afirmou que a condição de morador do trabalhador rural da cana-de-

açúcar na Zona da Mata de Pernambuco era das mais degradantes para um ser humano, 

colocando-o à disposição do proprietário nas 24 horas do dia, obrigando-o a anular-se 

politicamente, a entregar parte do que produzia etc., além de não ter base legal alguma que 

lhe garantisse o que e a quem recorrer. As observações da pesquisadora são significativas 

quando alude a dominação, pois constatou, in loco, que as regras que norteavam a morada 

reduziam o trabalhador rural a “mais um bem do proprietário” (Sigaud, 1979, p. 34). O fim 

da morada levou o trabalhador rural a estabelecer novas relações sociais, diametralmente 

diversas daquelas que conhecia até então. As relações compartilhadas no meio urbano 

foram responsáveis pela conscientização do homem do campo sobre sua verdadeira 

identidade.       

2.2 – Crise do Poder Hegemônico e a Tentativa de Ruptura 

A hegemonia de uma classe sobre as demais, em uma determinada estrutura 

social, corresponde ao grau de influência que ela exerce nas inter-relações existentes no 

bloco formado pela infra-estrutura e pela superestrutura, pautadas nos ditames 

estabelecidos pela ideologia desse grupo dominante, ou seja, pela ideologia dominante.6 

Com hegemonia não se pode confundir a supressão dos antagonismos, da luta 

de  classes, enfim, da  dinâmica  social; até  pelo  contrário, pois seria esta  (a  presença  de 

                                                 
6 Para esclarecer as definições marxistas de infra-estrutura e superestrutura, tomou-se emprestado a fala de 
Raymond Aron (1990, p.141): “Em toda sociedade podemos distinguir a base econômica, ou infra-estrutura, 
e a superestrutura. A primeira é constituída essencialmente pelas forças e pelas relações de produção; na 
superestrutura figuram as instituições jurídicas e políticas, bem como os modos de pensar, as ideologias, as 
filosofias.” 
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antagonismos) uma condição para o exercício do poder hegemônico. Nos antagonismos 

exige-se práticas articulatórias (Laclau e Mouffe, 1985) que, ao final, consagram a 

supremacia da classe dominante (força hegemônica) sobre as demais. Apenas para explicar 

o raciocínio exposto aqui e evitar a impressão de contradição, é lícito pensar que as 

relações escravocratas e as relações de supressão total da autonomia dos empregados, 

foreiros, agregados e moradores (o poder de vida e de morte conferido aos senhores de 

engenho no âmbito da organização social erguida na sua grande propriedade rural, anterior 

ao século XX e já descrito acima) não seriam relações hegemônicas, mas de dominação 

“pura”. A partir do fim das relações de morada, do aumento do trabalho assalariado, da 

abolição da escravatura etc., onde as fronteiras sociais entre as classes foram estabelecidas 

pelas relações necessárias e antagônicas que empreendiam, pode-se falar, mais firmemente, 

em estratégia de manutenção da dominação e construção de hegemonia, ou exercício de 

poder hegemônico.7  

As relações sociais de produção na Zona da Mata de Pernambuco estavam 

baseadas em uma ordem secular constituída. Em um pólo, figuravam os senhores de 

engenhos e usinas no topo da classe dominante; no outro, estavam os trabalhadores rurais, 

como classe subalterna e dominada. A aludida ordem prescrevia a submissão do 

trabalhador do campo aos desígnios pré-estabelecidos pela classe dominante, que impunha 

a adequação da vida daqueles dominados às modificações da estrutura econômica de suas 

atividades na produção açucareira.  

As condições favoráveis à ruptura dessa hegemonia foram criadas pela própria 

classe dominante, quando buscou o aumento da produção e a manutenção do lucro pela via 

                                                 
7 Em uma realidade de dominação pura e simples, a classe dominante determina de forma inequívoca e 
incontestável as regras que balizam as relações sociais e econômicas prevalecentes. Quando se tem um 
sistema hegemônico, a mesma classe dominante põe em prática os mecanismos de exercício do poder 
hegemônico que garantem a supremacia das relações sociais oriundas da ideologia dominante, em relação aos 
interesses das classes subalternas. 
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mais fácil, aumentando ainda mais a miséria do trabalhador e tirando-lhe as condições de 

se manter no campo.  

“A classe proprietária pôs em marcha, se bem que involuntariamente, fôrças de maior 
profundidade que abriram caminho para transformações estruturais em todo o quadro da 
economia açucareira. O avanço dos canaviais sôbre as terras antes cultivadas com alimentos 
deslocou os antigos moradores para as beiras de estradas, em locais mais próximos dos centros 
de abastecimento. Assim, com relativa rapidez estabeleceram-se relações de vizinhança e 
contactos que facilitariam o surgimento de líderes locais de várias orientações mas todos 
atuando no mesmo sentido de fomentar a tomada de consciência dos interêsses comuns. O 
processo de tomada de consciência foi estimulado pelas duras condições impostas aos 
camponeses pela classe proprietária” (Furtado, 1963, p. 152). 

 

A busca dessa ruptura, como já foi destacado, teve um importante marco 

histórico na década de 50, com a criação da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores 

Rurais, em 1º de dezembro de 1955, no Engenho Galiléia, em Vitória de Santo Antão/PE, a  

mais conhecida das Ligas Camponesas. Apesar do foco de luta das “Ligas” estar centrado 

na posse da terra, ameaçada pelo interesse dos proprietários em retomar o plantio de cana-

de-açúcar nas áreas cedidas a arrendatários e foreiros, estas entidades promoveram a 

“agitação” política do campo ao pregar idéias díspares com os preceitos inculcados pelos 

senhores da cana-de-açúcar em séculos de dominação. Ao analisar documentos emanados 

da SUDENE, nos primórdios da sua criação, que enfatizavam o aparecimento de 

associações camponesas como um “problema social e político de suma gravidade”, 

Francisco de Oliveira (1977) observa o sentimento de ameaça que essas entidades 

causavam à classe dominante: 

“As Ligas Camponesas, que são essas associações citadas no texto da SUDENE, precedem à 
criação da mesma, e fazem parte do clima político propício à sua emergência; sustentam, 
portanto, sua utilização nesta investigação, ao arrepio de uma narrativa cronológica. O que é 
indiscutível é que se estava apontando para o fato de que os camponeses e semicamponeses do 
Nordeste apareciam agora como atores e agentes per si, desvinculados do coronelismo e do 
voto de “cabresto”. Tal surgimento na cena política de um novo ator, com as qualidades da 
nova forma de sua aparição, constitui ameaça ao sistema capitalista como um todo no Brasil.” 
(Oliveira, 1977, p. 114-115). 
 
 
Já em um segundo momento histórico, agora em decorrência do grande número 

de expulsões de trabalhadores rurais das terras dos engenhos e usinas, novamente as idéias 
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de afrontamento da classe dominante estavam postas aos trabalhadores rurais de forma 

direta. Essa conscientização estabelecia explicitamente o conflito de forças antagônicas no 

âmbito da infra-estrutura, capitaneado  por  uma nova orientação ideológica inegavelmente  

advinda da superestrutura. As entidades que buscavam conscientizar o trabalhador rural de 

sua verdadeira identidade social estavam dando os primeiros passos para que cada 

indivíduo constituísse sua nova concepção de mundo, ou seja, que abandonasse a crença de 

que era um cativo à disposição do grande senhor de terras, inclusive à “vara”, passando a 

acreditar ser ele, indivíduo, norteador do seu próprio destino. 

A condição de dominado, submisso, explorado e despolitizado do trabalhador 

rural canavieiro de Pernambuco é encontrada em Celso Furtado (1963, p. 146), quando 

expressa a incapacidade de percepção (consciência) do homem do campo, isolado, 

dominado, de que pode transformar sua condição de vida pela atuação política. Quando da 

análise da transformação do morador de sítio dos engenhos e usinas em trabalhador 

proletarizado e muitas vezes clandestino (Sigaud, 1979, p. 131-132), residente nas 

periferias das cidades circunvizinhas da grande propriedade, tratou-se, também, das 

liberdades e do novo vetor de influência ideológica atuante sobre o proletariado rural. Os 

partidos políticos, a exemplo do Partido Comunista Brasileiro; as Ligas Camponesas e as 

associações e sindicatos rurais, todos integrantes da superestrutura, iniciaram a 

conscientização dos trabalhadores rurais expondo suas posições críticas contra a ordem e a 

submissão impostas pela classe dominante.  

Os atores políticos que se desenvolveram ao longo dos anos 50 e 60 

demonstraram à massa de trabalhadores a base do antagonismo de classes e o caminho de 

criação das condições de ruptura da dominação secular dos senhores de terra da zona 

canavieira do estado. Foi a oportunidade de propor novas “idéias” contra a ideologia 

dominante, conscientizando o trabalhador rural da sua condição de oprimido e sem direitos 

e abrindo caminho para se forjar uma nova concepção de mundo. Nessa época (1955-
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1964), não se viu a ruptura com o passado, mas a criação das condições ideais da 

implementação  da  ruptura da hegemonia da  classe dominante. Tem-se,  aqui, a exposição  

da interação entre infra-estrutura e superestrutura dando causa às condições precípuas da 

atuação, no âmbito da superestrutura, de entidades não comprometidas com a ordem 

instituída, nem tão pouco co-partícipe dos ditames da ideologia dominante. 

No caso da Zona da Mata de Pernambuco havia uma crise instalada nas 

relações sociais de produção (infra-estrutura), refletindo diretamente no comportamento 

dos partícipes da superestrutura ideológica. O ambiente era favorável à ruptura da 

hegemonia de classe, uma vez que as condições para tanto se mostravam satisfatórias a 

cada passo da elite dominante. Havia uma crise orgânica na unicidade infra-

estrutura/superestrutura que permitia eclodir movimentos críticos da dominação, como 

parte da igreja católica, por exemplo. A estratégia da classe dominante em extinguir os 

sítios e moradas iniciou o processo de retirar das suas mãos as rédeas do controle social 

arraigado em 400 anos de dominação; e, por fim, classes sociais aliadas à dominante, 

uniam-se às insurgentes em torno de um objetivo comum: romper a estrutura “velha” e 

edificar uma nova ordem no campo, como mostra os escritos de Oliveira (2001) abaixo: 

“Três aspectos foram decisivos como obstáculos à comunidade das práticas tradicionais de 
dominação no agro a partir de então (a partir de 1950): a consolidação das leis de trabalho em 
1943, para trabalhadores urbanos; o impulso nos processos migratórios campo/cidade e o 
surgimento de organizações camponesas. As ligas camponesas foram inicialmente formadas 
com a pretensão de defender os interesses dos pequenos produtores rurais ameaçados de 
expulsão das terras que ocupavam – sob parceria na maioria das vezes – em áreas de 
latifúndios. Com o apoio de advogados e políticos militantes de esquerda, procurava-se com sua 
intuição intermediar os conflitos de interesses existentes entre pequenos lavradores e grandes 
proprietários junto à sociedade civil; ao mesmo tempo, buscava-se articular politicamente as 
famílias atingidas pela ação latifundiária por intermédio de associações registradas, dada a 
proibição a que estava submetida a criação de sindicatos”. (Oliveira, 2001, p. 155, nota 
12). 
 
 
Note-se, ainda, que a indicação de crise apontada se faz presente porque 

envolvia todas as forças em conflito. Os interesses antagônicos das classes dominante 

(proprietários rurais) e dominada (foreiros, arrendatário, parceiros, moradores e proletários 
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rurais) não mais interagiam através das práticas articulatórias. Os embates contestatórios da 

estrutura social vigente criaram  a oportunidade,  nos  anos 50  e  início dos  anos  60,  para  

Questionar efetivamente o poderio dominante da elite canavieira de Pernambuco, usando 

os métodos disponíveis de luta e mudança social, como no caso da reforma agrária, visto 

que representa um  

“caminho para que se abale no Brasil o poder da oligarquia rural.[...] Tocar no poderio dessa 
gente, não compromete em nada o processo capitalista no Brasil, mas abala seriamente o poder 
político de uma parcela significativa das classes dominantes” (Abramovay, 1986a, p. 17).  
 
 
O período pré-64 foi marcado por mobilizações de classes subalternas do 

campo contra a ordem instituída pela classe dominante. As mobilizações, como já foi visto, 

foram idealizadas nas entidades da superestrutura, anteriormente sob forte influência (e 

mesmo controle) da elite rural. Houve uma tentativa de romper a ordem constituída e essa 

ação abalou a hegemonia estabelecida até então. E como “nenhuma classe é capaz de deter 

o poder estatal por um período prolongado sem, ao mesmo tempo, exercer sua hegemonia 

sobre e dentro dos Aparelhos Ideológicos de Estado” (Althusser, 1996, p. 117), restou à 

classe dominante reagir de forma violenta a essa tentativa de inverter a hegemonia.      

2.3 – Manutenção da Dominação via Ditadura Militar 

As lutas dos trabalhadores rurais e agricultores da Zona da Mata de 

Pernambuco ora giravam em torno do cumprimento do Estatuto do Trabalhador Rural (a 

partir de 1963), ora pela posse da terra e pela reforma agrária (com maior ênfase a partir da 

década 1955). Considerando que o pleito pela reforma agrária, até o início do golpe de 

1964, vinha se avolumando no contexto da questão no Brasil, para a região da Mata Úmida 

de Pernambuco as Ligas Camponesas foram o fator político de maior importância, não só 

em Pernambuco, mas também em outras regiões do Brasil, como destaca Wanderley 

(1985, p. 17). Essas vozes dissonantes formavam um bloco que punha em risco a 
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hegemonia da classe dominante local, os senhores de terra da Zona da Mata; entretanto, 

com o  advento da ditadura militar em  março de  1964, os  aparelhos repressivos de Estado  

(com destaque para o aparato policial) foram postos a serviço dos grandes latifundiários e 

outros proprietários de terra e calaram os trabalhadores rurais e suas lutas. Decorre dessa 

nova realidade a conclusão de que houve a ruptura da hegemonia e instalação, novamente, 

da dominação pura de classe, agora, via opressão implementada pelo aparelho repressivo 

de Estado a seu serviço (supressão de práticas articulatórias). 

Sob influência e comando da classe dominante, o Estado promoveu, 

praticamente, a extinção de direitos fundamentais de partidos políticos, de religiosos e dos 

sindicatos com o uso da força, castrando tais direitos via intervenção nestas entidades e 

sobre os direitos individuais, expulsando do país padres de orientação de esquerda, 

cassando o mandato e forçando o exílio de diversos políticos, colocando partidos políticos 

na clandestinidade, dentre outras medidas na mesma linha. As ações dos senhores de terras 

fincaram-se nessas práticas, primeiro com o aparato estatal, posteriormente com segurança 

privada, para a manutenção do status quo pela violência, através das benesses da ditadura 

militar. Vale ressaltar que a partir do momento em que a ditadura é o caminho para manter 

a hegemonia, entende-se que ela já não exista. O que se quer manter agora é o poder sobre 

o aparelho repressivo de Estado e o controle social através da força: a dominação. 

Desta forma, desde 1964, as relações antagônicas existiam subjetivamente, sem 

ação prática da classe dominada que as materializasse, ressaltando a procura da Justiça do 

Trabalho como forma individual de oposição e busca de direitos. Até 1979, na Zona da 

Mata, as lutas por direitos trabalhistas, das melhorias das condições de trabalho – isso 

sempre através dos sindicatos rurais sob intervenção branca dos militares, como assevera 

Galano (1984, p. 176) – não significaram levantes contra a dominação. A 

representatividade dos trabalhadores rurais nos sindicatos e associações ficou praticamente 
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nula e as providências assistencialistas propostas pelas entidades de classe se confundiam 

com as ações oficiais do Estado (Oliveira, 2001, p. 158). 

Ainda sobre a “cobertura” do aparelho repressivo de Estado à classe dominante, 

mesmo antes do golpe militar de 1964, era prática a utilização desse aparato estatal para 

reprimir as discordâncias dos trabalhadores. Em 1963, quando o governo estadual de 

Pernambuco se opôs a esse artifício, a grita da elite açucareira foi imediata, acusando o 

governo Arraes de provocar a agitação e a oposição à ordem no campo. Essa reclamação 

expôs a naturalidade com que o mecanismo facilitava a resolução dos problemas para a 

classe dominante. Narrando o episódio da greve dos canavieiros pelo pagamento do 13º 

salário, em 1963, Antônio Carlos Cintra do Amaral (1970) descreve a sanha dos 

proprietários de terra da Zona da Mata pelo uso da força do Estado a seu favor: 

“Não houve, dêsse modo, desordem, mas algo de nôvo na estrutura do poder em Pernambuco – 
a obrigação de cumprir a Constituição e, se é uma Constituição realmente democrática, há o 
dever de não utilizar a violência para defender a democracia.[...] Queriam os proprietários que o 
Govêrno forçasse os trabalhadores a retornar ao trabalho, mesmo com o salário pago 
ilegalmente.”  (Amaral, 1970, p. 285).   
 
 
Já durante a ditadura, quando não havia mais recusa do governo estadual em 

aceitar os desmandos, como foi visto acima, as manifestações, as buscas dos direitos 

trabalhistas e a voz pela reforma agrária perderam totalmente a força diante da repressão 

militar e privada, como por exemplo, os assassinatos de lideranças (Abramovay, 1986b, p. 

205) e a intervenção da Delegacia Regional do Trabalho nos sindicatos (Sigaud, 1979, p. 

18). 

As práticas violentas contra os trabalhadores rurais na Zona da Mata e a 

complacência do Estado com a situação foram denunciadas por diversos meios e inúmeras 

pessoas e entidades. Em 30 de maio de 1983, em sessão da Câmara de Vereadores do 

Recife, o então vereador Edson Miranda (1984) realizou uma dessas denúncias, com base 

em relatos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco: 
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“Recrudesce na Zona da Mata a violência patrocinada pelos proprietários de terra. As milícias 
privadas começam a substituir as forças policiais do Estado. As decisões da Justiça do Trabalho 
são ladeadas pelos veredictos dos médios e grandes proprietários que se dedicam à monocultura 
da cana-de-açúcar. O cipó de boi, no lombo das mulheres e dos homens humildes dos canaviais 
retira os mesmos dividendos das extintas “terça”, “meias”, “quartas” e do “cambão”. 
(Miranda, 1984, p. 35).      
Durante o discurso do vereador Edson Miranda, ocorreu um aparte do então 

vereador governista Rivaldo Allain, taxando de exagerada a fala do colega. Neste 

momento, o então vereador Pedro Laurentino também solicitou um aparte e contestou 

Rivaldo Allain da seguinte forma: 

“Até parece que o Líder da Minoria não conhece a história do seu estado e do Nordeste. 
Camponês sempre recebeu foi cacete; cacete da capangaria e da polícia. Bem que V. Exa. disse 
que, nos presídios só existem pretos, pobres e prostitutas. Muito Obrigado.” (Miranda, 1984, 
p. 37).  
 
 
Diante do que foi apresentado ao longo desse capítulo, pode-se concluir que a 

ditadura militar serviu de apoio à classe dominante no controle social exercido na Zona da 

Mata de Pernambuco, seja emprestando a polícia e outros aparelhos repressivos, como a 

justiça; seja com a conivência estabelecida quando a situação ultrapassava os limites 

impostos pelo direito.  

O prosseguimento dos questionamentos populares acerca da posse da terra e a 

conseqüente reforma agrária, que poderia enfraquecer, ou colocar em perigo o poder 

dominante da oligarquia rural pernambucana (Abramovay, 1986a, p. 17), ficaram 

“hibernando” até que a crise do setor sucro-alcooleiro se instalasse firmemente em meados 

dos anos 80 e ao longo dos anos 90 do século passado.  

Com a redução significativa do número de usinas em funcionamento no estado, 

os níveis de desemprego ficaram muito elevados, proporcionais ao encolhimento do setor, 

e trouxeram junto consigo os anseios pela reforma agrária. É importante registrar o retorno 

dos debates acerca dessa reforma efetuados pela Confederação dos Trabalhadores na 

Agricultura (Contag), no seu congresso de 1979; e ressaltar, também, a greve dos 

canavieiros da Zona da Mata de Pernambuco, no mesmo ano de 1979, organizada pela 
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Fetape, como embriões de um novo posicionamento das organizações sociais diante da 

redemocratização do país que estava iminente. Mas os marcos históricos recentes da 

reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco vão ocorrer em um período mais adiante, 

independentemente de ações estatais.   

Ao longo do presente capítulo foi proporcionada a identificação das raízes da 

estrutura social encontrada na Zona da Mata de Pernambuco, até o início da maior crise do 

setor sucro-alcooleiro, nos anos 80 e 90 do século XX. A explanação que se viu teve início 

com as transformações ocorridas no engenho bangüê e as mudanças nas relações sociais de 

produção decorrentes da instalação das usinas, no final do século XIX. Em seguida, foram 

discutidas as características da morada e os motivos que levaram a proletarização do 

trabalhador rural canavieiro. Decorreu dos fatos supramencionados a análise da dominação 

de classe na Zona da Mata e sobre a hegemonia do setor até bem próximo da atualidade. 

Por fim, salientou-se que as reivindicações decorrentes da organização dos 

trabalhadores rurais evoluíram sobre os interesses da classe dominante, mas o golpe  

militar de 1964 estancou o avanço dos movimentos sociais da época, iniciando um período 

de repressão que manteve inalterada a dominação de classe na Zona da Mata, até  o 

agravamento da crise econômica do setor sucro-alcooleiro. 
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Capítulo 3 – CRISE DO SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO E O AGRAVAMENTO 

DA QUESTÃO SOCIAL 

 
O presente capítulo trará uma visão sobre os aspectos gerais do 

desenvolvimento da atividade sucro-alcooleira em Pernambuco e mostrará como o Estado 

passou a intervir na agroindústria. Por fim, será analisada a formação das condições que 

culminaram na crise atual do setor econômico estudado. 

3.1 – A Estrutura Econômica da Agroindústria Sucro-Alcooleira  

Ao analisar uma crise de determinado setor econômico do país ou estado da 

Federação, delimita-se sobre qual aspecto vai se alongar a perspectiva dessa análise. Por 

conseguinte, e tendo em vista a prevalência do objeto do trabalho sobre outros aspectos 

também considerados relevantes, não serão abordados no decorrer deste capítulo aquelas 

questões da crise do setor sucro-alcooleiro que seriam melhor avaliadas em um trabalho 

eminentemente econômico. A busca empreendida ao longo da presente pesquisa é 

direcionada precipuamente aos desdobramentos da referida crise sobre a estrutura social da 

região estudada; portanto, algo de importante quanto ao ponto de vista exclusivamente da 

ciência econômica poderá ter “escapado” à análise.  

Ao se debruçar sobre a bibliografia que trata da economia canavieira do Brasil, 

não somente de Pernambuco, é inevitável a tendência a se concluir pela impropriedade da 

cultura da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, após o período colonial. O apoio 

necessário estatal para dar suporte à atividade canavieira foi registrado por Manoel Correia 

já no período imperial (Andrade, 2001), quando a expansão do setor dependeu da 

intervenção do Estado. Naquele momento, final do século XIX, proprietários de engenhos 

conseguiram expandir seus negócios, transformando suas unidades em usinas e engenhos 

centrais, mas sempre contaram com o apoio financeiro oficial, ora representado pela 
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garantia de juros aos capitais empregados, ora através de subvenções a serem pagas em 

prazo longo e com juros módicos (Andrade, 2001, p. 20).  

Não há com que se surpreender ao constatar-se o apego do setor sucro-

alcooleiro à intervenção do Estado e aos cofres públicos, uma prática tão antiga, como foi 

visto, que criou raízes culturais de difícil “corte”. Além da pressão sobre os sucessivos 

governos para sustentar a atividade, outro fenômeno se alastrou pela gestão do setor 

canavieiro de Pernambuco: a má utilização desse capital público, seja por administração 

temerária, seja por desvio puro e simples das finalidades estabelecidas nos contratos de 

concessão das verbas estatais, ou na legislação que as colocava à disposição da categoria 

agro-industrial canavieira (Andrade, 2001, p. 37-39). 

Ressalte-se que as concessões de empréstimos descritas acima também eram 

realizadas mediante a prática mais antiga da política brasileira: a influência do grupo 

econômico junto à classe política, ou seja, a utilização do Estado para dar sustentáculo aos 

negócios da classe dominante; o que Marx descreveu no mesmo século supramencionado:8 

“[...] a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou 
finalmente o domínio político exclusivo no Estado representativo moderno. O poder político do 
Estado moderno nada mais é do que um comitê (Ausschuss) para administrar os negócios 
comuns de toda a classe burguesa.” (Marx, 1990, p. 68).   

 
 
Mesmo com o domínio sobre o Estado, no período que vai de 1870 a 1910, 

houve um ciclo de crescimento e declínio do setor canavieiro, com a abertura de muitas 

usinas no final do século XIX e início do XX, mas também numerosas falências e 

incorporações nos anos seguintes. Sem o apoio estatal, por não pertencerem ao grupo 

político no poder, muitas unidades industriais buscaram empréstimos no sistema financeiro 

privado (sem subsídios), tendo que assumir e cumprir compromissos com a iniciativa 

                                                 
8 A citação de Marx, advinda do “Manifesto”, tem a pretensão de ilustrar a manipulação do Estado como 
instrumento na luta de classe. Mesmo ciente das críticas acerca da cientificidade daquela obra do autor 
alemão, parece claro a utilidade de algumas “idéias científicas” ali contidas (Aron, 1990, p. 136), com o 
objetivo de auxiliar na compreensão do posicionamento do Estado na questão agrária na Zona da Mata de 
Pernambuco, até meados dos anos 1980. 
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privada (relações capitalistas), o declínio eram iminente. Esse fenômeno deu início a uma 

constante do setor sucro-alcooleiro até os dias atuais: quando, ao longo da história, a ação 

do governo evitou dar lastro a atividade canavieira, em seguida advém uma retração do 

setor. Concluir que a indústria sucro-alcooleira era um negócio arriscado em Pernambuco 

não é um exagero. 

Após a crise dos anos 10, do século XX, sucessivas crises atingiram o setor até 

1930, ocasionando a fusão de várias usinas e a mudança de posição social de muitos 

usineiros, que passaram a ser fornecedores de cana-de-açúcar – como ocorreu com os 

senhores de engenho (banguê), no final do século XIX (Andrade, 2001, p. 65) – e, 

guardadas as proporções da época, como ocorre até hoje quando uma usina deixa de moer 

e a cana passa a ser moída em outra usina ou destilaria. 

Os motivos alegados para as crises do setor canavieiro, do início do século XX, 

diferem dos que hoje são listados pela indústria sucro-alcooleira. Poucos são comuns a 

épocas distintas, mas a atuação do Estado permanece nas listas dos fatores que 

engendraram todas as crises enfrentadas pelo setor ao longo dos anos. Até 1930, o sistema 

dicotômico da atividade canavieira – a divisão entre a atividade industrial e agrícola – era 

fator de inúmeros problemas entre as duas categorias (usineiro e fornecedor de cana). A 

capacidade da indústria foi elevada com a importação de maquinário e o desenvolvimento 

de novas técnicas; enquanto a produção da lavoura da cana não acompanhava essa 

mudança e emperrava, na visão dos usineiros, o crescimento da produção industrial e do 

lucro. Os dirigentes do setor açucareiro apontavam (junto com o problema da agricultura) 

outros motivos para o fraco desempenho que apresentavam, como por exemplo, a 

concorrência do açúcar das Antilhas, a produção de açúcar de beterraba subsidiada na 

França e Alemanha, a queda dos preços do açúcar no mercado internacional, os impostos 

interestaduais, as taxas de transporte e, como não poderia deixar de constar, a falta de 

financiamento oficial. 
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Naquele momento histórico, até os anos 30, a competição do açúcar do Estado 

de São Paulo ainda não se apresentava como um problema para a economia do açúcar 

pernambucano. Os produtores daquele estado iniciaram uma boa produção no início do 

século, mas enfrentaram uma crise na lavoura em 1924 (devido a pragas). Apesar de sua 

produção não afetar significativamente os produtores de Pernambuco, questões de 

comercialização do açúcar nordestino pelos empresários paulistas exerciam pressão sobre o 

setor local, como assevera Ramos e Belik (1989): 

“A cana só irá retomar o seu importante papel na economia paulista com a crise do café, na 
década de 20, já no século XX. O reerguimento da cana-de-açúcar em São Paulo se fez com a 
introdução de novas variedades nordestinas, mas a retomada é interrompida, em 1924, pela 
ocorrência de graves doenças nas plantações paulistas. Nesta época, São Paulo já era um 
importante centro açucareiro apesar de sua produção não ser expressiva. De fato, São Paulo não 
produzia mais de 10% do açúcar brasileiro. No entanto, mantinha o oligopsônio na 
comercialização do açúcar nordestino e o oligopólio na comercialização do açúcar refinado. O 
Nordeste, ao contrário, sofria pressões dos importadores paulistas de açúcar ao mesmo tempo 
que enfrentava, no mercado internacional, a competitiva produção açucareira das Antilhas e da 
Europa (açúcar de beterraba), protegida e incentivada pelos governos, notadamente alemão e 
francês. Tudo isto ocorria em um contexto de superproduções, que significavam violentas 
quedas de preços.” (Ramos e Belik, 1989, p. 200).      
 

Urge, então, mais apelo ao Estado para que proteja a economia açucareira 

nordestina de todos esses males. Em 01 de junho de 1933, então, é criado o Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA); não sem antes terem os produtores do Nordeste requerido a 

intervenção do Estado na atividade em 1928 e posteriormente em 1931. Nesse momento, 

Ramos e Belik (1989) entendem que surgiram, tecnicamente, os subsídios: 

“Em 1931, através de decreto, o governo federal obrigava os estados a recolher 10% da sua 
produção de açúcar, a título de manutenção de estoques reguladores. Para os estados nos quais a 
demanda superasse a produção (leia-se São Paulo), o decreto permitia que se substituíssem os 
10% da produção por uma taxa de 5 mil réis por saco que se destinava, em partes iguais, aos 
produtores que houvessem realizado exportações no período. Talvez esta tenha sido a origem 
do subsídio aos produtores nordestinos.”  (Ramos e Belik, 1989, p. 201).    
 

Os estudos acerca da atuação do IAA apontam o órgão como protetor dos 

produtores nordestinos de açúcar, mais contundentemente os fornecedores de cana. O 

instituto estabeleceu o sistema de cotas de aquisição de cana-de-açúcar, no qual os 

usineiros estavam obrigados a adquirir determinado percentual de cana dos fornecedores, 
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garantindo a sobrevivência do setor. Outra medida, agora tida como protecionista em 

relação ao Nordeste, foi restringir a produção de açúcar de São Paulo e proibir a abertura 

de novas usinas. Mas a atuação do IAA também favoreceu o estado do Sudeste, mesmo 

protegendo os produtores nordestinos, e São Paulo tornou-se o maior produtor de açúcar do 

país. 

Na luta interna travada em Pernambuco, usineiros e fornecedores de cana 

agravavam a crise das décadas de 30 e 40 do século passado. A baixa produtividade dos 

fornecedores (cerca de 25 a 30 toneladas por hectare) era apontada pelos usineiros como 

anti-econômica e fator de perigo para o funcionamento das 68 usinas em atividade no 

estado, na safra de 1933/34 (Andrade, 2001, p. 88-93). Mas a política de cotas e subsídios, 

juntamente com “ventos” favoráveis soprados pelo mercado externo do açúcar, 

principalmente o norte-americano, mantiveram a produção nordestina equilibrada, mas 

perdendo e muito para os paulistas. A superioridade paulista levou os empresários 

pernambucanos a estudarem a possibilidade de transferir suas atividades para o Sudeste, 

como destacou Gustavo Colaço Dias (1970) em 1963: 

“Acredito que os industriais do açúcar desta região não ficarão prêsos às suas usinas apenas 
pela tradição, ou porque só sabem fabricar açúcar. Eu, por exemplo, sinto-me em condições de 
exercer atividades em outro qualquer negócio. Pessoalmente, estou disposto a liberar a área 
total da Usina Nossa Senhora do Carmo, desde que o Govêrno, através dos órgãos competentes, 
garanta os meios de transporte e montar a maquinaria em região onde as condições naturais de 
solo favoreçam ema agricultura racional e onde a demanda do produto seja maior que a 
produção. Receberia em troca uma têrça parte das terras. [...] Ao final da minha visita pude 
concluir que é melhor ser fornecedor de cana ali do que ser proprietário de usina em 
Pernambuco.” (Dias, 1970, p. 269). 

 
Amplamente divulgados em estudos e pesquisas de viabilidade econômica, 

alguns fatores naturais se apresentam como obstáculos ao cultivo de cana-de-açúcar na 

Zona da Mata pernambucana. Essa região é conhecida como zona úmida litorânea 
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(Furtado, 1964, p.145) e está dividida em Mata Norte, Mata Central e Mata Sul,9 conforme 

pode ser observado na Tabela 1.  

            Tabela 1 – Municípios da Zona da Mata em Divisão por Microrregiões 
Zona da Mata Norte 

Nº Municípios 
01 Aliança 
02 Buenos Aires 
03 Camutanga 
04 Carpina 
05 Condado 
06 Ferreiros 
07 Goiana 
08 Itambé 
09 Itaquitinga 
10 Lagoa do Carro 
11 Lagoa de Itaenga 
12 Macaparana 
13 Nazaré da Mata 
14 Paudalho 
15 Timbaúba 
16 Tracunhaém 
17 Vicência 

Zona da Mata Central 
18 Chã de Alegria (N) 
19 Chã Grande (S) 
20 Glória do Goitá (N) 
21 Pombos (S) 
22 Vitória de Santo Antão (S) 

Zona da Mata Sul 
23 Água Preta 
24 Amaraji 
25 Barreiros 
26 Belém de Maria 
27 Catende 
28 Cortês 
29 Escada 
30 Gameleira 
31 Jaqueira 
32 Joaquim Nabuco 
33 Maraial 
34 Palmares 
35 Primavera 
36 Quipapá 
37 São Benedito do Sul 
38 São José da Coroa Grande 
39 Sirinhaém 
40 Ribeirão 
41 Rio Formoso 
42 Tamandaré 
43 Xexéu 

Fonte: Atlas Escolar de Pernambuco, edição coordenada por Manoel Correia de Oliveira Andrade, João 
Pessoa: Grafset, 1999. 112 p., tendo como fonte o Condepe e o IBGE. 

                                                 
9 Consta no Atlas Escolar de Pernambuco essa nova divisão da Zona da Mata, incluindo uma área central 
próxima à Região Metropolitana do Recife, chamada aqui de Mata Central.  
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Apesar de trazer uma inovação na divisão geográfica da Zona da Mata, com a 

terceira parte denominada de Mata Central (Mapa 1), o presente trabalho tem base na 

divisão tradicional (Andrade, 2000), onde os municípios de Chã de Alegria e Glória do 

Goitá pertencem à Mata Norte, enquanto Chã Grande, Pombos e Vitória de Santo Antão à 

Mata Sul (Mapa 2). Mas ficou entendido  como opção  válida trazer  as  duas  divisões  

existentes, cuja  melhor compreensão espacial pode ser obtida com os mapas abaixo e no 

Anexo 2: 

 Mapa 1 Mapa 2 
 

Na microrregião da Mata Norte, ocorrem solos de tabuleiros, planos, com pouca 

elevação; essas terras seriam, em tese, mais propícias ao cultivo da cana-de-açúcar, 

inclusive pela viabilidade da mecanização da lavoura. Na Mata Sul, predominam as terras 

com elevações, chamada área colinosa (Andrade, 2000), que apresenta mais obstáculos à 

lavoura da cana. Mas essas restrições de solo não foram empecilho para a extensão da 

cana-de-açúcar por 500 mil hectares da região (Mata Norte, Sul e RMR). Desse total, 

estima-se que 150 mil hectares sejam impróprios para o cultivo da cana. Portanto, em 
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quase 1/3 da área plantada não seria economicamente recomendável a atividade canavieira 

(Lima e Silva, 1995, p. 188). Adicionando às características descritas acima a baixa 

precipitação pluviométrica da região e períodos de secas, resulta em um cenário negativo 

para uma parte significativa do setor. 

Na década de 1960, os questionamentos acerca da modernização da produção 

açucareira de Pernambuco (traduza-se mecanização, desenvolvimento de novas espécies de 

cana, projetos de irrigação etc.) apontavam para a responsabilidade dos empresários que 

mantinham a atividade econômica, no tocante a sua própria sobrevivência dentro do modo 

de produção capitalista. Era clara a necessidade de investimentos na agricultura e indústria 

açucareira para enfrentar, justamente, os desafios elencados acima, dentre outros, e atingir 

patamares competitivos de produtividade, frente aos apresentados pelos produtores de São 

Paulo, já naquela época (1960-1970). No Sudeste, os produtores alcançavam 74 toneladas 

de cana por hectare de terra em 1989, enquanto que na Zona da Mata de Pernambuco a 

média era de 50 t/ha em 1991 (Lima e Silva, 1995, p. 188).  

Mas a cultura da “bengala” de apoio estatal impedia que regras de mercado 

inerentes ao sistema capitalista fossem aplicadas à atividade canavieira. Na visão do 

empresariado pernambucano, com exceções, o Estado é quem deveria proporcionar o 

avanço da atividade econômica, como um sócio que, ao final, arca com o total dos 

prejuízos. Vê-se isso claramente quando o empresariado criticava a ação do IAA nos 

momentos de preços internacionais favoráveis, porque o Instituto mantinha os preços 

pagos ao setor no patamar interno. Quando a situação era essa – preço externo alto – toda 

sorte de problemas era culpa do governo, inclusive a falta de investimento e uma possível 

crise. O que ocorria, explicitamente, era uma tentativa de impor o ônus da atividade 

açucareira ao erário público. Note-se a fala de Gustavo Colaço Dias (1970): 

“Uma pergunta me vem à mente: de que vive a famosa indústria automobilística, que beneficia 
a região mais rica do Brasil e onde a renda “per capita” é a mais elevada? Naturalmente à custa 
de subsídios pagos, indiretamente, pelo consumidor e permitidos pelo Govêrno. Todos sabem 
que, se pudéssemos importar automóveis normalmente, pagar-se-ia muito menos por veículos 
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idênticos. Como, então, se despreza a região mais pobre do país, onde a renda “per capita” é das 
mais baixas e onde a agroindústria viveu, até hoje, à custa de comprimir salários do homem do 
campo, com o consentimento expresso e, até mesmo, a conivência do próprio Govêrno? As leis 
são feitas para serem cumpridas. Quem não as quiser cumprir, não terá condições de sobreviver. 
Do subsídio, a que me referi acima, não se precisa. Bastaria um preço justo que desse margem à 
capitalização e investimento, no negócio, das despesas necessárias à técnica moderna para 
aumento de produtividade.” (Dias, 1970, p. 268). 
       
 
Essa posição do empresariado retrata a justificativa de que não havia melhoria 

no setor devido a ação predatória do Estado, impedindo o lucro com o preço real da 

exportação. Por outro lado, depreende-se que a pressão exercida sobre o governo, para que 

liberasse o preço do açúcar no mercado externo para o produtor, só se fazia presente 

quando o preço externo estava em alta. A retórica era outra quando o preço internacional 

estava baixo, desfavorável, e o açúcar pernambucano não tinha mercado interno. No 

mesmo simpósio do qual participava o empresário Gustavo Colaço, também contribuiu o 

então membro das ligas camponesas, João Alfredo (1970), que afirmou: 

“O usineiro, quando conversa, dá vontade, a qualquer um de nós, de tirar dinheiro do bôlso e 
dizer; ‘Olhe aqui, vou auxiliar o senhor. O senhor está morrendo, não pode viver, não pode 
sobreviver. Está na miséria, na miséria absoluta; o camponês é que está rico, o camponês vive 
bem, o camponês tem carro, o camponês vive numa maravilha, vive no céu’. O usineiro, não, 
vive pedindo esmola, vive em situação deficitária.” (Alfredo, 1970, p. 168)   
 
 
É de fácil constatação que o setor açucareiro precisava se desgarrar da proteção 

do Estado. Enquanto durasse o protecionismo, a atividade econômica não demonstraria seu 

potencial de desenvolvimento, ou tendência de declínio absoluto e sua substituição por 

outra atividade que proporcionasse avanço econômico e social. A manutenção de empregos 

e uma certa “estabilidade” na Mata pernambucana derivavam da agroindústria canavieira, 

que não dava sinal de sobrevivência sozinha, mas o desenvolvimento social da região não 

advinha do setor açucareiro, pelo contrário; portanto, manter a atividade em funcionamento 

às custas do Estado feria alguns princípios da administração pública, como também do 

capitalismo. A sobrevida dada pela intervenção do Estado desde os primórdios, como já foi 

demonstrado, tornou-se elemento da cultura da classe dominante em Pernambuco. 
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Ao se afastar do custeio da produção, por força dessa ou daquela conjuntura 

política e econômica, o Estado não correspondia, desta forma, aos anseios dos “parceiros” 

políticos (classe dominante), e isto se traduzia em um sinal de mudanças estruturais 

“perigosas”, que mereciam uma reação imediata na busca de reverter a situação. Celso 

Furtado (1964) descreveu esse tipo de oposição às transformações estruturais da seguinte 

forma:  

“Cabe, entretanto, assinalar que, nas sociedades organizadas à base de privilégios de grupos e 
de classes, sendo o poder político o anteparo dêsses privilégios, qualquer modificação estrutural 
com reflexos na composição dêsse poder tende a suscitar grandes resistências.”  (Furtado, 
1964, p. 144). 
  
 
Manoel Correia de Andrade corrobora com o caminho apontado na presente 

pesquisa, no sentido de que ao setor canavieiro não interessava investir seus recursos na 

atividade econômica, pois era função do Estado:  

“política protecionista e o poder político de que os usineiros dispunham, os levaram a investir 
pouco na área de pesquisa e de diversificação econômica, preferindo mais, quando pretendiam 
aumentar a produção das usinas, ampliar a área cultivada do que aplicar na tecnologia para 
obter uma maior produtividade de cana por hectare” (Andrade, 2000, p. 77). 
 
 
A manutenção dos preços internacionais do açúcar e a conquista do mercado 

norte-americano, principalmente após a Revolução Cubana, mantiveram a indústria 

açucareira de Pernambuco em pleno funcionamento (sem crise significativa) durante a 

década de 60. Nos anos 70, novas formas de proteção por parte do Estado foram sendo 

criadas e colocadas em prática. Esse período foi marcado pelos recursos advindos do 

Fundo Especial de Exportação (criado através da Lei nº 4.870, de 01 de dezembro de 

1965), “abastecido” com a diferença recolhida pelo governo federal entre o preço externo e 

interno do açúcar, no momento da exportação. O governo destinou recursos deste fundo 

para a modernização do setor, distribuiu subsídios e instituiu a equalização dos preços do 

açúcar a da cana (Melo, 1975, p. 287). 
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Os subsídios nesse período (década de 70) eram criados e majorados segundo a 

necessidade do setor canavieiro, sob o sustentáculo do Fundo Especial de Exportação, 

totalmente dependente do mercado externo, cuja instabilidade sempre foi característica ao 

longo da história. Porém, mais uma vez os ventos sopravam favoravelmente ao setor, 

dando-lhe sobrevida subsidiada. A crise do petróleo, em 1973, onerou o preço dos 

combustíveis derivados e forçou os governos a procurarem alternativas. No Brasil, então, 

surge o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), em 1975, alavancando a produção de 

cana-de-açúcar em todo país. No Nordeste, houve aumento da área plantada, mas nem 

sempre a expansão se deu para solos próprios para o cultivo da cana e apesar do 

decréscimo do número de unidades produtivas, em relação à metade do século XX.   

No que se pôde perceber, o efeito mais imediato desse programa foi o 

direcionamento da indústria sucro-alcooleira para a produção preferencial de álcool. Um 

estudo da SUDENE (1996, p. 14) revelou que 2/3 da cana-de-açúcar produzida no país 

foram destinados à produção de álcool (em 1995), levando-se em consideração que o país 

produziu uma média anual de 215 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, entre as safras 

de 82/83 e 93/94. 

Os números daquele estudo apontaram para um crescimento de 57,1% na 

produção de cana no Centro-Sul, no mesmo período citado acima, com destaque dos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Goiás. No caminho inverso estiveram os estados produtores de cana no Nordeste, 

com um encolhimento na produção na ordem de 30,9%, no mesmo período (safras de 

82/83 e 93/94). Maiores investimentos privados em tecnologia de cultivo, colheita e 

processamento industrial, solos mais férteis e planos e mecanização intensiva foram os 

fatores apontados pela Autarquia para o avanço na produção de cana-de-açúcar obtido pelo 

Centro-Sul, em relação ao Nordeste (SUDENE, 1996, p. 14).  
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Mas o atrativo da utilização do álcool carburante nos automóveis vai diminuir, 

já no final da década de 1980, e o álcool não representa mais a “salvação da lavoura”, 

literalmente. Chega-se à década de 1990 e há um agravamento da crise já em vias de 

consolidação. Com base nos números da produção do setor, pode-se notar que não há uma 

tradução fiel desta crise anunciada, pois se verifica uma manutenção relativa da produção 

(conforme Tabela 2. abaixo), com exceção da produção da safra 93/94 – 12.469 toneladas 

de cana – devido à seca. Essa estabilização da produção de cana deve-se à modernização 

de parte do setor sucro-alcooleiro de Pernambuco, que vislumbrou êxito da atividade no 

futuro (SUDENE, 1996, p. 20). Em contrapartida, inúmeras usinas encerraram as 

atividades e abriram caminho para as mudanças estruturais na região. 

             Tabela 2. Safras de cana-de-açúcar em PE e AL  
Safras (em mil 
toneladas de cana) 

Pernambuco Alagoas 

1982/1983* 18.893 21.970 
1983/1984* 20.904 21.640 
1984/1985* 23.143 22.645 
1985/1986* 23.077 24.705 
1986/1987* 25.794 30.262 
1987/1988* 20.184 21.798 
1988/1989* 20.499 21.317 
1989/1990* 21.208 25.736 
1990/1991* 18.191 22.597 
1991/1992* 18.328 21.483 
1992/1993* 17.844 21.089 
1993/1994* 12.469 14.784 
1994/1995** 16.865 20.120 
1996/1997** 20.329 23.542 
1998/1999** 14.438 16.759 
2000/2001** 14.237 23.596 

              Fonte: Andrade, 2001, p. 146-147*  e SUDENE**. 

De acordo com o quadro acima, Pernambuco já deteve a liderança na colheita 

de cana-de-açúcar no Nordeste, posição que perdeu para o Estado de Alagoas, apesar do 

declínio da atividade também naquele estado.10 

                                                 
10 SUDENE. Programa de Ação para o Desenvolvimento da Zona da Mata do Nordeste. Recife, 1996. p. 15-16. 
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3.2 – O Papel do Estado Perante a Agroindústria Canavieira 

Ao longo deste trabalho muito foi registrado sobre a atuação do Estado na 

economia do setor agro-industrial canavieiro. Em diversos momentos, até bem perto dos 

dias atuais, houve a intervenção do Estado nesta atividade econômica para sanear as 

finanças do setor e proporcionar-lhe sustentabilidade. Foram abordados aspectos relativos 

à hegemonia e à dominação de classes, com a utilização do Estado pela classe dominante 

para garantir esse poder sobre as demais dominadas. Um estudo acerca do setor sucro-

alcooleiro, seja ele centrado em qualquer região do país, mas principalmente no Nordeste, 

encontrará na intervenção do Estado nesta atividade econômica um objeto de análise 

obrigatório. A importância do comportamento intervencionista estatal para a produção 

agro-industrial canavieira conduz à conclusão de que o ente político exerceu a função de 

“tutor” do setor sucro-alcooleiro por longos anos. A expressão empregada se refere a uma 

incumbência delegada a alguém para que garanta a sobrevivência e o desenvolvimento de 

outrem, que não reúne condições de se manter sozinho, até que adquira tais condições – de 

“caminhar sobre as próprias pernas”. 

As benesses do Estado para com o setor açucareiro, no final do século XIX e 

início do século passado, iniciaram o que se denominou nesta pesquisa de “cultura” da 

acomodação em relação à intervenção do Estado. Para exemplificar a formação desta 

“cultura”, tem-se que um governador do Estado de Pernambuco foi criticado pela elite 

político-econômica por executar as dívidas contraídas pelos usineiros e fornecedores, junto 

ao Erário Público (Andrade, 2001, p. 48). Trata-se da materialização da mistura, ou da 

inter-relação profunda, entre o público e o privado, ao ponto de os interesses capitalistas de 

uma atividade econômica privada serem confundidos com objetivos de Estado. 

O Estado intervinha no setor sucro-alcooleiro para regular a produção e a 

comercialização do açúcar e do álcool, ou seja, praticamente a atividade era totalmente 

regulada pelo Estado, demonstrando o grau de intervencionismo estatal naquela atividade 
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privada. Inicialmente, quando foram detectadas as primeiras ações do Estado no setor, 

pode-se afirmar que ocorria fomento para o desenvolvimento de uma atividade importante 

para uma região do país, isso ainda no final do século XIX e início do XX. Posteriormente, 

com o advento do IAA, o Estado passa a gerir totalmente a produção sucro-alcooleira, e o 

setor privado apenas cumpre os desígnios dos agentes estatais (não raros participantes da 

elite açucareira). Deste ponto em diante (criação do IAA), o Estado exerce a tutoria sem a 

qual os produtores do Nordeste alegavam estar arruinada a atividade na região. Mas a 

intervenção eliminou algumas regras “vigentes” no capitalismo, o que foi traduzido no 

trabalho de Dalmo Dallari (1986), citando Alberto Muniz da Rocha Barros:        

 “A atividade econômica não é mais discricionária – os regulamentos administrativos a colhem 
em suas malhas”; “a liberdade de exercer a atividade econômica como, quando e onde cada um 
queira se restringe até à eliminação; a liberdade contratual cede passo à regulação estatutária”; 
“a vitória definitiva da vontade individual sobre a vontade coletiva não é mais o que se exprime 
nem mesmo no Direito Privado: a vontade do Estado – a vontade dos seus agentes – tende a 
predominar sobre a dos simples súditos em todos os campos”; “os monopólios integram-se no 
Estado, não se suprimem. Nem se suprimem os regulamentos: pululam. O Estado não se limita 
à polícia, à administração da justiça: financia, fabrica, comercia, gera a economia.” (Dallari, 
1986, p. 237), 

 
 
Em pesquisa intitulada “Política econômica no setor açucareiro”, Maria Teresa 

Sales (Suarez, 1975) dividiu em três os momentos históricos marcantes da intervenção 

estatal na atividade sucro-alcooleira. O primeiro ocorre a partir dos anos 30 do século 

passado, depois de sucessivas crises do setor, o governo federal tomou medidas para 

subsidiar as exportações e criou o IAA. Este instituto limitou a produção, fomentou a 

fabricação de álcool, regulou e controlou a produção etc., medidas estas tidas como 

benéficas para os produtores nordestinos (Suarez, 1975, p. 2-3).  

Ressalte-se que naquela época Pernambuco e Alagoas lideravam a produção de 

cana-de-açúcar no Brasil. Com a promulgação do Estatuto da Lavoura Canavieira, em 

1941, a intervenção passa a regular a relação entre a indústria e a agricultura do setor, onde 

ficou garantido aos fornecedores de cana a obrigatoriedade da compra de parte da matéria-

prima pelas usinas. Tendo em vista que a dicotomia indústria/agricultura era mais acirrada 
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no Nordeste, a legislação também foi classificada como direcionada e benéfica para aquela 

região (Suarez, 1975, p. 6-7); 

O segundo momento teve início com as modificações políticas no comando do 

IAA ocorridas em 1946, quando os produtores do Sudeste (São Paulo com maior 

expressão) teriam sido beneficiados pela mudança no sistema de cotas até então aplicado. 

O aumento das cotas de produção destinadas ao Sudeste teria definido a superioridade 

daquela região sobre os produtores nordestinos, até os dias atuais. Essa mudança atraiu o 

capital e alavancou os investimentos no setor (Suarez, 1975, p. 8). 

O terceiro e último momento apontado por Maria Teresa Sales tem seu marco 

no início da década de 60 e se estende até meados da década de 70 do século passado, onde 

a aumento das exportações do açúcar brasileiro, sobretudo da produção do Nordeste, levou 

o IAA a intervir de forma contundente para regular e controlar as exportações. Essas 

medidas teriam desagradado às oligarquias açucareiras de Pernambuco, que entendiam 

como restritivas ao lucro e à economia de mercado; é o caso da diferença entre o preço 

interno e externo – formadora do FEE – que já foi tratada anteriormente (Suarez, 1975, p. 

32-33). 

Por conta da restrição temporal do estudo de Maria Teresa (publicado em 

1975), não se tem um complemento da apreciação do intervencionismo estatal no final da 

década de 1970 e toda a de 1980. Neste período, a crise do petróleo obriga o governo 

federal a implementar o Proálcool, contrabalançando a queda dos preços do açúcar no 

mercado internacional que já afetava os produtores. Com o advento do Proálcool o poder 

intervencionista do Estado, que era centralizado no IAA, foi diluído entre vários órgãos da 

máquina administrativa estatal, como o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), a Comissão 

Executiva Nacional do Álcool (CENAL) e a Secretaria Especial de Abastecimento e 

Preços (Ramos e Belik, 1989, p. 210-211). 
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Ao espalhar o poder decisório, ou intervencionista, do IAA por outros órgãos, o 

governo concentrou a regulamentação do setor em um produto apenas: o álcool. No 

momento em que o álcool inicia seu declínio de importância na indústria automobilística, 

já na segunda metade dos anos 1980, o IAA não tinha estrutura e força para gerir as 

atividades do setor sucro-alcooleiro, como fizera nos tempos de Leonardo Truda e Barbosa 

Lima Sobrinho (Andrade, 2001, p. 100-101), por exemplo. O desfecho que culminou na 

extinção do IAA, no início dos anos 1990, foi tido como “natural”. O IAA era instrumento 

da classe dominante da agroindústria canavieira para proteger e beneficiar seus negócios, 

confundindo, desta forma, o que era da iniciativa privada e o que pertencia aos domínios 

do Estado (Andrade, 2001, p. 115). A intervenção estatal no campo econômico deveria se 

justificar por avanços sociais obtidos como retorno da manutenção e do desenvolvimento 

da agroindústria sucro-alcooleira, pois assim o Estado estaria exercendo sua função 

precípua: a busca do bem comum. 

No momento inicial da intervenção estatal no setor, em meados dos anos 20, o 

que se viu foi a negação da teoria do Estado Liberal, que reza pouca ou nenhuma 

participação estatal nos ditames econômicos, como assevera Norberto Bobbio (1986):                       

 “O liberalismo é, como teoria econômica, fautor da economia de mercado; como teoria 
política, é fautor do estado que governe o menos possível, ou como se diz hoje, do estado 
mínimo (isto é, reduzido ao mínimo necessário).” (Bobbio, 1986, p. 114).      

 
 

Quando as propostas e as ações de um modelo econômico liberal vigente não 

resguardam o mínimo necessário à melhoria das condições sociais das classes dominadas, 

no caso em tela dos trabalhadores rurais, arrendatários, moradores, posseiros, foreiros etc., 

a  intervenção estatal  na economia deve  ser  justificada  para assegurar essas condições de  

desenvolvimento social agregado. Neste sentido, em meados dos anos 1920, John Keynes 

elaborou uma teoria econômica e alertou para a emergência da regulação por parte do 

Estado de novos ditames econômicos, pois os atuais (na época) não mais atendiam às 

demandas  sociais. No  estudo  de  Sueli  Leal  (1990),  os  ensinamentos  de  Keynes  estão  
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expostos detalhadamente, mas ressalte-se o seguinte: 

“O pensamento Keynesiano representará o elemento que faltava para legitimar e organizar a 
nova política econômica. Praticando uma política anti-cíclica, enquadrando e reforçando a pura 
economia de mercado, esse Estado poderá racionalizar a economia em seu conjunto e orientá-la 
no sentido do Bem-Estar Geral.” (Leal, 1990, p. 4). 

 
 
Mas as regras de um Estado Social (do bem estar social – Welfare State), que 

representaria a harmonia entre os anseios do capitalismo (traduzidos no lucro das empresas 

privadas) e o desenvolvimento dos meios propiciadores de investimentos sociais – 

consequentemente da elevação dos níveis gerais de vida – não prosperaram de forma 

direita no ambiente político brasileiro e, em particular, na Zona da Mata pernambucana. 

Como já foi visto, o domínio do poder político pela elite sucro-alcooleira, que geria o 

Estado, não atendia aos anseios da classe dominada, prendia-se ao campo do capital, como 

salienta Manoel Correia de Andrade (2001): 

“O período em que dominou o governo autoritário e que norteou a política econômica com 
vistas a maior eficiência técnica na produção, um maior crescimento da produtividade, sem 
preocupações de ordem social, reprimindo os movimentos reivindicatórios dos trabalhadores.” 
(Andrade, 2001, p. 34). 
 
   
Antes de eclodirem os movimentos reivindicatórios no campo, em meados dos 

anos 50 (século XX), o papel do Estado poderia ter sido de fomentador da supracitada 

harmonia, também denominada de integração entre Estado-Capital-Trabalho, e que foi 

formadora da base para o desenvolvimento das sociais-democracias que prosperaram na 

Europa. Sueli Leal chama os pressupostos da teoria Keynesiana de eixo ideológico de 

sustentação de governos europeus (Leal, 1990, p. 7). A participação estatal na regulação 

dessas novas relações era fundamental e o cerne da questão. Fazendo um contraponto entre 

o Estado social e o Estado socialista, que não é tratado aqui, Bonavides (1983) afirmou o 

seguinte: 

“Ora, na atenuação dessa influência ou do domínio que a burguesia outrora exerceu 
incontrastavelmente é que se distingue também o Estado liberal do Estado social. Quando o 
domínio daquele era completo, quando ele tinha em si, virtualmente intacto, o poder político, o 
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poder político viveu a idade saudosa do liberalismo. À medida, porém, que o Estado tende a 
desprender-se do controle burguês de classe, e este se enfraquece, passa ele a ser, consoante as 
aspirações de Lorenz, o Estado mitigador de conflitos sociais e pacificador necessário entre o 
trabalho e o capital.  Nesse momento, em que se busca superar a contradição entre a igualdade 
política e a desigualdade social, ocorre, sob distintos regimes políticos, importante 
transformação, bem que ainda de caráter superestrutural. Nasce aí a noção contemporânea do 
estado social.” (Bonavides, 1983, p. 181). 

 

Na Europa e nos Estados Unidos, os governos implantaram a política do 

Welfare State, até os anos 1970, quando transformações foram implementadas e onde a 

longa intervenção estatal na atividade econômica e os vultosos gastos com políticas sociais 

foram revistos. Porém, no Brasil, o que ocorreu nas décadas de 50 e 60 (até 1964) foram 

governos populistas, cujas políticas concederam alguns direitos à classe trabalhadora, mas 

isso não pode ser confundido com o Estado Social de Keynes. O Brasil não viu o Welfare 

State, mas sofreu influência do movimento surgido logo em seguida no mundo ocidental: o 

neoliberalismo.       

Já nos anos 1980, aquela participação estatal de dantes não se sustentava, o 

centro das decisões não mais se restringia ao Estado-Nacional, a dívida pública interna e a 

privada (estatizada) foram financiadas pelo capital externo e a dependência dos governos 

dos mandamentos impostos por mecanismos internacionais, que bancaram o 

endividamento, marcaram a fragilidade estatal e a flexibilização, por conseguinte, do termo 

“soberania”. Estava, então, aberta a porta para a entrada das idéias liberais de Estado 

mínimo, consolidadas com a soma de outros pressupostos igualmente liberais, os do 

neoliberalismo. Ressalte-se que o termo “Estado mínimo” não pode ser colocado como 

Estado fraco. Naquilo em que o Estado deveria se ocupar, no pressuposto teórico 

neoliberal, a presença estatal deveria ser forte. 

As medidas impostas ao governo brasileiro para o país adentrar no novo 

contexto econômico mundial não trariam os mesmos resultados obtidos na França ou na 

Inglaterra. A abertura irrestrita às importações, o domínio do mercado financeiro pelo 

capital especulativo externo, privatizações no setor estratégico (cujo monopólio 
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possibilitava o controle de tarifas públicas), o desmantelamento do aparato estatal, que 

apoiava o desenvolvimento da agroindústria canavieira; e o cumprimento de outras metas 

dos mecanismos econômicos internacionais, como o FMI, fizeram com que a intervenção 

estatal na economia se tornasse a exceção, e não a regra (Bobbio, 1986, p. 114).   

O neoliberalismo exigiu ajustes aos países que intervinham de forma 

contundente na economia, objetivando implantar a linha de ação globalizada de livre 

mercado e circulação de capital e, para tanto, impuseram reformas essenciais à conclusão 

daquele projeto. No Brasil, as reformas foram iniciadas pelo governo Collor e fixadas 

durante as duas gestões de Fernando Henrique Cardoso.  

Duas vertentes podem explicar a sustentação dada pelo Estado à economia 

sucro-alcooleira de Pernambuco (do Nordeste). A primeira justifica tal intervenção como 

demonstração de poder político de uma parte da elite nacional, tradicional e estabelecida 

em uma região de forte participação política ao longo da história do país. Essa participação 

privada no aparato público manteve seus privilégios enquanto classe dominante detentora 

do poder estatal. Quando esse naco de poder deixou de ser exercido de acordo com as 

vontades internas, tendo em vista a obediência do país à política globalizada e de controle 

internacional, os privilégios são suspensos e o mercado passa a ditar as regras. Neste 

contexto, a sobrevivência do setor recai sobre a competência produtiva da autêntica 

iniciativa privada em um país capitalista. 

O segundo caminho aponta para a preocupação dos sucessivos governos 

republicanos com a crise social que seria instaurada na Zona da Mata de Pernambuco, caso  

o Estado abandonasse a economia canavieira aos dissabores do livre mercado. A possível 

falência generalizada poderia gerar um nível de desemprego crítico, de grandes 

conseqüências sobre a estrutura social da região; por isso, mantinham a sustentação do 

setor. Como as normas da política neoliberal têm como prioridade o econômico (controle 

da inflação, aumento da taxa de juros, enxugamento do sistema financeiro, cumprimento 
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dos contratos, ajuste fiscal e cumprimento de metas de superavit’s), o Estado, ao afastar-se 

da gerência e salvamento do setor sucro-alcooleiro, assistiu ao ajuste social providenciado 

pela própria sociedade. O governo aplicou sua política econômica e esperou as 

conseqüências no social, só assim passou a tentar resolver os problemas surgidos, como 

uma experiência empírica. 

Voltando um pouco, foi visto que a classe dominante do setor sucro-alcooleiro 

manteve o poder hegemônico, ou de dominação, via ditadura militar, que garantiu as 

condições favoráveis  à  expansão  da  atividade  sucro-alcooleira, sem que a classe 

subalterna pudesse colocar em risco, novamente, esse poder. Após a redemocratização do 

país, a partir do governo de José Sarney, a elite canavieira pernambucana também esteve 

largamente representada em todos os governos (na esfera federal) até o final de 2002. Isto 

ocorreu,  principalmente, no governo Collor e nos dois governos de FHC, onde políticos 

visceralmente ligados à agroindústria canavieira de Pernambuco ocuparam ministérios, 

secretarias, autarquias federais, lideranças e a presidência do Congresso Nacional e a vice-

presidência da República.  

No entanto, neste período (década de 1990), a falta da intervenção estatal de 

dantes (secular) é apontada pelos empresários do setor sucro-alcooleiro como um fator que 

impulsionara a crise atual. Caso não restasse provado que a política econômica do governo 

federal vem sendo guiada pelos mecanismos econômicos internacionais, era de se acreditar 

que houve um descompasso, um  deslize decisório no âmbito do poder hegemônico, que 

gerou e reproduziu, rapidamente, efeitos danosos sobre a classe dominante canavieira, de 

difícil reparação. 

O governo federal não planejou o ajuste econômico imposto ao setor canavieiro 

de Pernambuco, o que poderia ter evitado os danos sociais oriundos da implantação da 

política neoliberal, a partir dos anos 1990. Medidas como a diversificação da cultura, 

programas de criação de empregos, relocação e capacitação de mão-de-obra e, 
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principalmente, um amplo programa de reforma agrária poderiam ter mudado os rumos 

econômicos e sociais da Zona da Mata definitivamente. Essa ausência estatal na iniciativa 

e condução de políticas públicas elencadas no exemplo acima criou um vácuo, um espaço 

vazio imediatamente preenchido por outros atores sociais. 

3.3 – A Situação Atual 

O quadro traçado nos itens anteriores estabelece, de certa forma, um cenário 

prospectivo para a crise que se avizinhava nos anos 90. O histórico de sucessivas crises e 

as soluções sob a égide do Estado, seja ele materializado nas ações do governo federal ou 

estadual, criaram uma expectativa de quando o modelo não iria dar mais certo. No 

momento em que a constituição política dos entes do Estado, ou mesmo a estrutura 

político-econômica de uma maneira geral, não permitisse mais a aproximação com os 

negócios do setor sucro-alcooleiro, o mercado trataria de regular a atividade. Esse é o 

processo que parece estar acontecendo na Zona da Mata de Pernambuco.  

A preocupação maior dos sucessivos governos militares era controlar as 

insatisfações no campo com o uso da força, mais do que despender numerário totalmente 

público no setor sucro-alcooleiro. Durante o governo militar pode-se concluir que houve 

uma diminuição do uso dos recursos públicos no setor sucro-alcooleiro com a instituição 

do Fundo Especial de Exportação, custeado pelos resultados dos próprios negócios com o 

açúcar no mercado externo. Mas foi dito aqui que houve uma diminuição, não paralisação, 

e os bancos oficiais continuaram emprestando dinheiro à agroindústria canavieira, nas 

condições já desfavoráveis que se arrastavam há tempos, como será abordado 

posteriormente. Em resumo, o poder da classe dominante na Zona da Mata perdeu parte da 

sustentação no aparelho de Estado durante os últimos anos da ditadura (campo econômico) 

e, posteriormente, com a redemocratização, esse lastro estatal foi desaparecendo. 
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A Tabela 3 apresenta uma noção do declínio do setor ao longo do século 

passado, com os números das unidades industriais em funcionamento no Estado: 

 

             
            Tabela 3. Usinas em Atividade em Pernambuco 

Safra Número de Unidades Produtivas
1914* 56 Usinas  

1933/34* 68 Usinas  
1953/54* 55 Usinas e Destilarias  
1963/64* 51 Usinas e Destinarias 
1973/74* 38 Usinas  
1986/87* 38 Usinas e Destilarias  
1995** 33 Usinas e Destilarias  

1997/98*** 33 Usinas e Destilarias  
2000/01* 32 Usinas e Destilarias  

Fontes:* Andrade, 2001, p. 78-81; 91-93; 99-100;  
109-110; 117-118; 124-125; e 149.  
** SUDENE, 1996, p. 30. 
*** Andrade, 2000, p. 70-71.  

 

Quanto ao endividamento do setor junto aos bancos oficiais, ressalte-se que até 

meados da década de 90 os bancos estatais estaduais financiavam a produção sucro-

alcooleira, juntamente com o Banco do Brasil, e essas operações ocasionaram prejuízo à 

saúde financeira desses bancos, como ocorreu com o Banco do Estado de Alagoas e o 

Banco do Estado de Pernambuco (BANDEPE). Diante da mudança político-econômica já 

ressaltada anteriormente, a postura dessas instituições para com o setor sucro-alcooleiro 

também mudou. Cessaram os perdões de dívidas, dando início a sistemática cobrança e 

execução dos títulos. O Banco do Brasil divulgou a situação de 36 unidades produtivas de 

Pernambuco junto à instituição (em meados da década de 1990), sejam usinas ou 

destilarias (Lima e Silva, 1995, p. 195). Os dados postos na Tabela 4 também apontam 

para o declínio desse setor: 
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Tabela 4. Situação Financeira das Empresas em Pernambuco 

Empresas com a situação financeira saudável  15 
Empresas endividadas, mas recuperáveis 09 
Usinas sem condições financeiras de sobrevivência 10 
Destilarias sem condições financeiras de sobrevivência 02 

Total de empresas avaliadas 36 
                                Fonte: Banco do Brasil, in Lima e Silva, 1995, p. 195. 

 

A situação financeira descrita acima refletia no funcionamento da indústria, 

como foi detectado pela SUDENE no ano de 1995, conforme se depreende dos números 

abaixo: 

Tabela 5. Situação de Funcionamento das Empresas em Pernambuco 

Usinas funcionando normalmente  22 
Destilarias funcionando normalmente 01 
Usinas funcionando com dificuldade 09 
Destilarias Funcionando com dificuldade 01 

Total de Unidades funcionando 33 
                           Fonte: SUDENE, 1996, p. 30. 

 

  O afastamento do Estado do setor, como fator importante para sua crise, não 

mais disposto a bancar a estrutura deficitária da agroindústria canavieira nordestina, ficou 

patente com a extinção do IAA, na década de 90. Mesmo que o instituto estivesse com suas 

funções esvaziadas, desde sua criação foi um contumaz esteio dos produtores do Nordeste. 

O desaparecimento do órgão é tido pelo empresariado do setor como um dos pilares da 

crise (SUDENE, 1996, p. 46). A função de proteger a produção no Nordeste das 

adversidades do mercado foi defendida veementemente pelos empresários, em contraponto 

com as críticas de outrora. 

Serão listados abaixo os fatores apontados por Manoel Correia de Andrade  

(2000-2001) como aqueles que melhor traduzem o que ocorreu na Zona da Mata de 

Pernambuco, em relação à crise do setor sucro-alcooleiro nos anos 90 do século passado: 

• Normalização dos preços do petróleo e desaceleração do Proálcool; 
• Extinção do IAA, “desorganizando” a comercialização do açúcar e do álcool no país; 
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• Queda do preço do açúcar no mercado externo; 
• Disputa das cotas de exportação com o Sudeste; 
• Crescimento da produção de açúcar no Sudeste; 
• Transferência de algumas indústrias de Pernambuco para o Centro-Sul; 
• Seca na Zona da Mata do estado, atingindo as safras de 1991 a 1995; 
• Descapitalização e falta de crédito no mercado financeiro para a continuidade da 

produção; 
• Política do governo federal de restrição ao crédito; 
• Falta de política pública para o setor enfrentar a seca, com opção pelas ações 

assistencialistas em contrapartida; e 
• Suspensão do pagamento da equalização dos custos de produção.  

 

Os  motivos  elencados  acima  resumem  o  quadro geral que  é  repetido em 

outros trabalhos sobre o tema. No estudo realizado pela SUDENE (1996) foi apresentada a 

visão do empresariado do setor sobre a crise que atingiu a agroindústria sucro-alcooleira 

neste período não diferindo dos itens do Professor Manoel Correia, mas ressaltando a 

extinção do IAA como forte componente de agravamento da situação financeira das 

unidades em Pernambuco, juntamente com a falta de incentivo do Estado e o 

endividamento das usinas, destilarias e fornecedores (SUDENE, 1996, p. 46).  

Depreende-se, quando o empresariado aborda a crise, que sempre há uma carga 

maior de culpa na atuação do Estado, e isto se repetiu em todas as crises enfrentadas pelo 

setor sucro-alcooleiro ao longo do século passado. O aspecto cultural supramencionado 

impede que a agroindústria canavieira pernambucana tente um auto-ajuste, esperando 

sempre que a melhora do cenário político pró-setor regularize a situação através de 

dinheiro público; é a cultura do Estado salvador (Lima e Silva, 1995, p. 198). Após a 

inauguração dos governos neoliberais no Brasil, mais especificamente na década de 90, 

aquela esperança se tornou ilusória e já foi abandonada por muitos empresários do setor, 

seja diversificando a produção, transferindo suas atividades para outras áreas do país, 

modernizando sua agroindústria, ou simplesmente fechando as portas. 

A manutenção dos privilégios para que não houvesse uma convulsão social na 

região da Zona da Mata, com o desemprego em massa, que era um dos argumentos 
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contundentes do empresariado (SUDENE, 1996, p. 47), não surtiu mais efeito nos 

sucessivos governos federais desde Fernando Collor, ou mesmo depois da 

redemocratização, em meados dos anos 80. O agravamento da crise social na região 

ocorreu (juntamente com a crise do setor sucro-alcooleiro) e a própria dinâmica social se 

encarregou de encontrar uma alternativa para solucionar o problema, sem a intervenção do 

Estado. O resultado da política governamental que deixou o ajuste do setor à própria sorte 

foi a grande redução do número de empresas em funcionamento na indústria sucro-

alcooleira de Pernambuco, conforme se observa na Tabela 6. 

 

              Tabela 6. Usinas e Destilarias em Atividade no Estado de Pernambuco  
Nº UNIDADES EM ATIVIDADE MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO
01 Usina Olho D’Água Camutanga Mata Norte 
02 Usina Cruangi Timbaúba Mata Norte 
03 Usina Santa Tereza Goiana Mata Norte 
04 Usina Laranjeiras Vicência Mata Norte 
05 Usina São José Goiana Mata Norte 
06 Usina Petribu Carpina Mata Norte 
07 Usina Bulhões Jaboatão/Moreno  RMR 
08 Usina Alvorada Glória do Goitá Mata Norte 
09 Usina União Indústria Primavera Mata Sul 
10 Usina Bom Jesus Cabo RMR 
11 Usina Pedrosa Cortês Mata Sul 
12 Usina Ipojuca Ipojuca Mata Sul 
13 Usina Salgado Ipojuca Mata Sul 
14 Usina Estreliana Ribeirão Mata Sul 
15 Usina Trapiche Serinhaém Mata Sul 
16 Usina Cucau Rio Formoso Mata Sul 
17 Usina Pumaty Joaquim Nabuco Mata Sul 
18 Usina Santo André Barreiros Mata Sul 
19 Usina Catende Catende Mata Sul 
20 Destilaria JB Vitória de Santo Antão Mata Sul 
Fonte: Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco, janeiro/2004. 

 
Neste capítulo pode ser constatado que o apoio estatal à agroindústria 

canavieira tem seu início no Brasil Colônia. Foi visto que o comportamento 

intervencionista do Estado perante o setor proporcionou a sustentabilidade da atividade 
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produtiva em Pernambuco, principalmente quando se acirrou a concorrência com os 

estados do Sudeste. Neste contexto, a criação e atuação do IAA foram fundamentais. 

Os ditames do mercado internacional do açúcar sempre guiaram a prosperidade, 

ou não, da agroindústria canavieira de Pernambuco, muito dependente das exportações 

desde que nasceu. Na década de 70, esse mercado já não dava sinais deveras favoráveis ao 

setor, mas o Proálcool trouxe um novo alento aos fornecedores de cana e produtores de 

álcool, ainda sobre forte influência e controle estatal. 

Com o declínio do Proálcool, a extinção do IAA e as novas tendências em favor 

da globalização da economia e em prol do neoliberalismo, o intervencionismo estatal no 

setor passou a ser regulado por mecanismos financeiros internacionais impositores de 

metas aos países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Dentro desse novo 

cenário, apresentando um quadro de endividamento preocupante, a partir de meados dos 

anos 80 e início dos 90 do século XX, o setor sucro-alcooleiro de Pernambuco tem sua 

mais aguda crise consolidada e gera uma massa de desempregados na Zona da Mata que, 

em seguida, se integra na luta pela reforma agrária através dos movimentos sociais do 

campo.    
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Capítulo 4 – O PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA NA ZONA DA MATA 

A concentração de terras e renda nas poucas mãos dos latifundiários gerou uma 

antiga demanda pela posse da terra no Brasil. A Zona da Mata pernambucana permaneceu 

incólume das reivindicações pela posse da terra, uma vez que a estrutura social, política e 

econômica daquela região garantia à classe dominante a total submissão das classes 

dominadas. O que se pretende demonstrar neste capítulo é o desenvolvimento da demanda 

pela terra na zona canavieira e identificar quais as providências implementadas pelo Estado 

quanto à reforma agrária. 

Na segunda parte do capítulo, a abordagem gira em torno da identidade social 

da classe trabalhadora rural e sua contribuição para a passividade com que a dominação foi 

imposta pelos senhores de engenhos e usinas. Em contrapartida, procurar-se-á 

compreender como se deu o processo de conscientização dos trabalhadores rurais 

canavieiros e quais as possibilidades de tomarem as rédeas do próprio destino.  

A explanação sobre os efeitos da crise econômica do setor sucro-alcooleiro 

sobre as populações da Zona da Mata vem no final do capítulo. Nesta parte, pretende-se 

explicitar que a reforma agrária era tida como a saída ideal para o problema sócio-

econômico da região. No entanto, como o Estado não implementou seu projeto de reforma 

agrária para combater os efeitos já mencionados, mesmo havendo mecanismos legais 

propiciadores dessa política, o esforço será concentrado em descrever como os 

movimentos sociais de luta pela terra mobilizaram os trabalhadores rurais para suprir a 

ausência estatal. 

4.1 – A Reforma Agrária Realizada pelo Estado até a Década de 1990 

O termo “reforma” indica que se trata de transformações em algo pré-existente 

não satisfatório, por isso enseja modificações. Transportando este conceito para o mundo 

rural brasileiro, onde a sociedade clama pela reforma agrária há muito tempo, conclui-se 
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pela necessidade de empreender modificações na estrutura agrária, com o objetivo de 

desenvolver a conjuntura social daquele ambiente. 

Na Zona da Mata de Pernambuco se repete uma estrutura comum no agrário 

brasileiro, onde grandes quantidades de terras improdutivas estão concentradas nas mãos 

de poucos proprietários, sem que justifiquem essa estrutura com retorno sócio-econômico 

para a sociedade como um todo. A concentração da propriedade da terra na região estudada 

é diretamente proporcional à concentração de renda, gerando uma massa de miseráveis 

sem perspectivas de melhora econômica e de progressão social. 

Uma política governamental de ampla desapropriação e repasse dessas terras à 

massa desfavorecida na estrutura agrária seria apenas uma política de redistribuição de 

terras. Logicamente, resgataria uma dívida antiga criada por erros do passado, como por 

exemplo, a Lei de Terras de 1850. Mas o sentido de reforma agrária não é apenas retalhar 

os latifúndios e distribuir lotes aos pobres da região. A redistribuição de terras é uma etapa 

da reforma agrária, cujo âmago foi bem definido por José Eli da Veiga (1984), quando 

descreveu sua visão sobre módulo rural, com base no Estatuto da Terra: 

“Esse módulo corresponde à área que, em determinada posição geográfica, absorva toda força 
de trabalho de um conjunto familiar com quatro pessoas adultas proporcionando-lhes um 
rendimento capaz de lhe assegurar a subsistência e o progresso social e econômico.”11 (Veiga, 
1984, p. 23-24).    

 

O foco do que se quer expor neste momento é a finalidade do módulo rural 

descrito por José Eli, não suas dimensões, por isso o destaque na expressão “progresso 

social e econômico”. Essa posição se justifica pela certeza de que a reforma agrária não 

deve ter um beneficiário definido, mas o ser humano que busque progresso econômico e 

social para ele e sua família. Entregar 10 hectares de terra (por família) a 100 mil famílias 

em um ambiente marcado pelo latifúndio vai trazer mudança estrutural no contexto agrário 

de uma determinada região, mas não necessariamente se estará fazendo reforma agrária. 

                                                 
11 Grifo da pesquisa 
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Os parâmetros supramencionados, ou seja, grande concentração de terras e 

renda e população rural empobrecida, sempre estiveram presentes na Zona da Mata 

pernambucana; portanto, era um local do agrário brasileiro que necessitava de reforma. 

Porém, dois outros fatores primordiais teriam que estar presentes para a consecução da 

mudança: ambiente político favorável e legislação condizente que garantisse o respeito aos 

princípios do Estado Democrático de Direito. A partir de quando esses dois requisitos se 

uniram – se é que se uniram – às questões sociais precursoras da reforma agrária? 

O governo militar, instaurado à força em 1964, tinha plena consciência da 

importância para a consolidação do regime autoritário (que se iniciava) do controle efetivo 

das questões sociais afloradas no meio rural brasileiro. Prova disso é que as tensões sociais 

no campo, naquela época, foram listadas pelos militares como fator da intervenção de 31 

de março. A legislação agrária que se segue ao golpe militar, aparentemente, era uma 

incongruência em relação aos objetivos de uma parte da base de sustentação dos militares: 

as oligarquias rurais detentoras de grandes latifúndios improdutivos. Portanto, o Estatuto 

da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964) representava o maior avanço em 

direção à mudança estrutural no rural brasileiro; enigmaticamente (para o contexto da 

época), nascido em um governo autoritário de direita. 

Então, tem-se que o terceiro aspecto – dos quatro listados – propiciador da 

reforma agrária estava presente desde 1964. Antes de discorrer sobre o último deles, o 

ambiente político que viabilizaria a reforma, será salutar uma breve exploração sobre o 

Estatuto da Terra. 

A Lei nº 4.504/64 pode ser considerada atual, mesmo 40 anos depois de 

sancionada. Os caminhos para a reforma agrária estavam traçados nos seus artigos, que 

previam desapropriação e extinção dos latifúndios, distribuição de terras, justiça social, 

aumento da produtividade agrícola do país, progresso econômico e social do homem do 
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campo (nos termos da definição de “propriedade familiar”)12, acesso ao direito de 

propriedade da terra, preservação ambiental, obrigatoriedade do cumprimento da função 

social da propriedade rural, dentre outros elementos fundamentais para a transformação tão 

esperada pela classe subalterna do campo. 

A mesma legislação que tanto avançou no aspecto reforma agrária, também 

tratava do progresso agrícola do país (§ 2º, do Art. 1º do Estatuto da Terra); e foi neste 

ponto do texto legal que o governo militar decidiu investir. Modernizar a agricultura 

brasileira, desenvolver novas tecnologias e implantar outras culturas agrícolas etc., sem 

tocar na estrutura fundiária, o que Ricardo Abramovay, citando outros autores, denominou 

de “Modernização Conservadora” (Abramovay, 1986b, p. 208). 

O que se assistiu durante todo governo militar foi o aumento da produção 

agrícola, a modernização da agricultura, concentração de renda, aumento e formação de 

latifúndios, desemprego  no  meio  rural  e  êxodo  para os  centros urbanos. A classe 

dominante do campo havia imposto seu poder sobre o Estado e o Estatuto da Terra ficou 

“hibernando” durante 26 anos, mesmo em plena vigência. 

O governo de José Sarney, inaugurando a Nova República, sofreu pressões das 

classes populares, principalmente do meio rural, para que empreendesse a reforma agrária, 

visto que o governo militar foi tido como o inibidor, ou mesmo como barreira 

intransponível, de tal reforma, ao ceder às pressões dos grupos econômicos tradicionais do 

meio rural, incluindo as oligarquias rurais do setor canavieiro pernambucano. É “baixado”, 

então, pelo presidente José Sarney, o Decreto nº 91.766, de 10 de outubro de 1985, que 

instituiu o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Após vinte anos estava de volta a 

esperança de transformação da estrutura agrária brasileira e de progresso das classes 

dominadas do campo. 

                                                 
12 O inciso II, do Art. 4º do Estatuto da Terra define propriedade familiar, cujo texto é semelhante à definição 
de módulo rural de José Eli (Veiga, 1984, p. 22-23).  
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Antes de sua decretação, o PNRA passou por discussões, críticas, debates e 

seus idealizadores receberam contribuições significativas dos setores interessados, 

inclusive dos trabalhadores rurais. Nesse período, os proprietários rurais criaram a União 

Democrática Ruralista (UDN), sob o comando do médico e pecuarista Ronaldo Caiado, 

com o objetivo de defender os interesses dos proprietários junto ao governo federal, que 

elaborava o PNRA. O texto ambíguo e ineficiente do Plano indicava que a pressão dos 

ruralistas surtira efeito estrondoso sobre as pretensões de reforma agrária; e o PNRA 

nasceu debaixo de intensa crítica dos trabalhadores rurais. 

Entre os desfavores engendrados pelo PNRA em relação ao Estatuto da Terra, 

Ricardo Abramovay afirma que o decreto tornou discricionária a desapropriação de 

latifúndios improdutivos, inviabilizou a desapropriação das terras exploradas por 

arrendamento e parceria, limitando o acesso à terra por parte dos titulares desses direitos; e 

instituiu o direito das classes dominantes de influir sobre quem seriam os beneficiários da 

reforma agrária. Na verdade, “descaracterizou o processo de reforma agrária”, no instante 

em que desistiu de “intervir massivamente em certas regiões no sentido de transformar sua 

estrutura agrária” e substitui esta proposta por “desapropriações localizadas, isoladas e 

recebendo um tratamento ‘caso a caso’”, fazendo com que os “assentamentos corressem o 

risco de se transformar não num setor dinâmico da vida social no campo mas em espécie 

de ‘reservas’ camponesas” (Abramovay, 1986b, p. 222-224). 

 O PNRA foi como uma torrente de água fria caindo sobre os trabalhadores 

rurais e demais atores da classe dominada no campo. O contexto político favorável à 

reforma agrária e que impulsionaria o processo de transformação estava inviabilizado, mais 

uma vez, e não se sabia por quanto tempo, além de ver a classe dominante exercer seu 

poder hegemônico/dominante e garantir o sucesso das estratégias de manutenção do status 

quo. O alcance do poder político do latifúndio brasileiro foi descrito por Ricardo 

Abramovay (1986b) nos seguintes termos: 
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“Em suma, podemos dizer que, do ponto de vista das classes dominantes, o PNRA representou 
uma vitória política de grande importância. A burguesia conseguirá certamente transferir a 
tarefa de paralisar a reforma agrária da esfera militar para o campo lento e nebuloso dos 
tribunais. A questão agrária no Brasil não deverá sofrer uma completa remilitarização sob a 
Nova República. Ao contrário, embora atuando em casos extremos, os militares abandonarão a 
incômoda missão de impedir que sua própria lei agrária seja cumprida. Agora, é o PNRA que 
abre o caminho para que as leis defendam o poder de classe do latifúndio”. (Abramovay, 
1986b, p. 225).   
 

O quarto elemento propiciador da reforma agrária indicado nesta pesquisa foi 

desconstruído, pois prevaleceu a vontade da classe dominante, fazendo com que o governo 

militar, entre 1970 e 1984, assentasse 166.189 famílias em projetos de colonização e não 

de reforma agrária; e nos 5 anos do governo Sarney, ou seja, sob a égide do Estatuto da 

Terra e do PNRA, foram 89.950 famílias assentadas (INCRA, 2000, p. 10-12). 

4.2 – A Identidade Social 

Até meados da década de 50 do século passado, os trabalhadores rurais da cana-

de-açúcar na Zona da Mata de Pernambuco praticamente não existiam enquanto grupo 

social organizado e apto para tomar decisões sobre os rumos de suas vidas, seja 

individualmente, com o apoio do conjunto, seja o próprio conjunto atuando sob identidade 

coletiva. A identidade do trabalhador da cana-de-açúcar, o seu entendimento sobre quem é 

e o que pretende, salvo exceções, fora-lhe passada a ferro nos longos anos de dominação 

da elite canavieira pernambucana.  

O tipo de trabalho na terra, o impedimento de acessar o direito à propriedade 

rural, o salário de subsistência, a subordinação política, a morada, o compadrio, a 

passividade, dentre outros elementos, não foram escolhas feitas pelo próprio trabalhador. 

Essas características da organização e funcionamento da estrutura agrária na região de 

plantação de cana-de-açúcar foram construídas sobre bases pré-capitalistas e, 

posteriormente, do capitalismo agrário,  e fizeram parte da estratégia de manutenção da 

ideologia dominante pregada no campo. A própria  divisão  do trabalho na lavoura de cana- 
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de-açúcar –  compreendendo a pouca especialização do trabalhador, ou total especialização 

em uma atividade repetitiva e simplória; e a situação do trabalho da mulher naquele 

contexto social  – constituiu um fator de alienação e pilar de dominação, pois não forjaram 

agricultores aptos ao progresso individual (caso acessassem a terra), mas uma trabalhador 

rural da cana-de-açúcar. 

Sobre a formação dessa identidade da qual se tratou acima, identidade esta que 

coloca o indivíduo na posição de saber quem é pelo que o grupo dominante diz quem ele é, 

Alain Touraine (1976) escreveu o seguinte: 

“A desconfiança do sociólogo é hoje mais viva do que nunca: a identidade social não é senão a 
interiorização dos valores e estes não podem ser separados da ideologia dominante de uma 
sociedade. Um trabalhador manual, um jovem ou um velho, o membro de uma minoria étnica 
ou de uma sociedade dominada podem sentir-se marginais e reconhecer que ocupam uma 
posição baixa em uma escala de rendas, de níveis profissionais, de educação, de influência etc. 
O que significa essa ciência senão o reconhecimento de uma ordem estabelecida e a ocultação 
dos fundamentos dessa ordem e das relações de dominação, de poder ou de exploração? [...] Os 
métodos de socialização completam a obra das instituições. Ensinam o ator a adaptar-se à 
sociedade, a reconhecer aí o seu lugar e a compreender as regras do jogo para poder utilizá-las 
da melhor maneira possível. [...] Quanto mais o ator se define pelas práticas e pelas relações 
sociais mais é invadido pela consciência de privação e de dependência, pela falta de 
comunicação, pelo arbitrário e pelo poder. A identidade é imposta de fora. Ela não me diz quem 
eu sou e o sentido do que faço, mas quem devo ser e os comportamentos que se esperam de 
mim, sob pena de sanção. A identidade só pode consistir na submissão dependente, 
heteronômica e alienante a um poder.” (Touraine, 1976, p. 154-155). 
 

Não obstante a existência da dominação imposta pelo uso da força física (que 

foi marco de muitas relações entre patrões e empregados na Zona da Mata de Pernambuco 

há algum tempo), paralelamente, era exercida também a imposição ideológica, traduzida na 

dominação silenciosa empregada de forma efetiva e eficaz. Essa estratégia de dominação é 

caracterizada, mormente, por ser, como diria em psicologia, subliminar, sem que alarde ou 

violência fizesse parte dos seus métodos. É a imposição da identidade social que vem de 

fora, como foi salientado por Touraine acima. Pode-se dizer que é a dominação exercida 

pelo poder simbólico através dos seus instrumentos, como o discurso, por exemplo, 

montando a estrutura na qual a conduta a ser seguida já está definida. Tal conduta visa 

atender aos anseios da classe dominante. Uma passagem escrita por Bourdieu (2001) sobre 
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o poder simbólico deixa mais clara a abordagem dessa dominação, pois discorre também 

sobre sistema simbólico e violência simbólica: 

“É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento que 
os <<sistemas simbólicos>> cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre 
outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações de força que as 
fundamentaram e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a <<domesticação 
dos dominados>>.” (Bourdieu, 2001, p. 11). 

 

Outra conceituação de Bourdieu (2001) faz concluir que, ao arraigar-se, a 

dominação causa uma espécie de torpor, uma acomodação em que a classe dominada não 

reage contra seus princípios (os do exercício do poder, da dominação) e lhes dar ares de 

reconhecimento e legitimidade, encobrindo o arbítrio que lhes cerca. Assim, agem, 

também, em uma “contra-mão”, aqueles que exercem o poder simbólico: 

“O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, 
de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, desse modo, a acção sobre o mundo, 
portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido 
pela força (física ou económica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Isto significa que o poder simbólico não 
reside nos <<sistemas simbólicos>> em forma de uma <<illocutionary force>> mas que se 
define numa relação determinada – e por meio desta – entre os que exercem o poder e os que 
lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se 
reproduz a crença. O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 
ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, 
crença cuja produção não é da competência das palavras.” (Bourdieu, 2001, p. 14). 

 
Na década de 70 (século XX), os trabalhadores rurais se lamentam das novas 

relações sociais de produção com o fim da morada (Sigaud, 1979, p. 100-101). Naquelas 

condições (da morada), de submissão e poder total do senhor de engenho sobre os 

moradores, sobrevivia a identidade social imposta pela estrutura agrária secular, dentro da 

qual, possivelmente, viveram seus pais e avós. Um exemplo dessa identidade social 

construída na região está na pesquisa de Lygia Sigaud (1979):  

“Os moradores de engenho acatavam com muito mais prazer ordens dos senhores de engenho 
de famílias radicadas à lavoura. Quando há pouco mais de dez anos faleceu, repentinamente, 
meu cunhado Antonio Leitão Cavalcanti, no seu engenho Junco, sendo seus filhos menores ou 
inexperientes, entregamos o seu engenho por arrendamento a um comerciante relativamente 
abastado e respeitável. Pois os mais antigos residentes da propriedade, saudosos do velho 
senhor, e despeitados, não queriam, por forma alguma, receber nem acatar as ordens do 
rendeiro, e vinham até a  mim saber o que deviam  fazer, onde plantar, quando iniciarem o corte  
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de suas canas, como se a mim me coubesse interferir na administração do engenho alheio. 
Dificilmente se conformavam com a sucessão, insistindo comigo para que entregasse o Junco à 
inexperiência e esturdia dos dois rapazes meus sobrinhos (Bello, 1948:219).” (Sigaud, 1979, 
p. 104-105).       

 

Vários eram os elementos que impediam a formação de uma consciência 

coletiva de luta por mudanças sociais na zona canavieira de Pernambuco. Até mesmo a 

disposição física do ambiente dos engenhos, com os moradores dispersos pelo campo e 

com pouca, ou nenhuma, rotina de congraçamento. Isso limitou as interações sociais que 

pudessem realizar um processo de formação/construção de uma identidade coletiva. Desta 

forma, não se nega a existência de relações comunitárias e de solidariedade, mas distantes 

dos parâmetros capazes de unir os moradores e suas famílias como grupo coeso e com 

nova identidade social, ao ponto de engendrar ações coletivas transformadoras da 

realidade.   

Com o advento das transformações ocorridas concomitantemente com a crise 

do setor sucro-alcooleiro, pode-se identificar a existência de uma desconstrução dessa 

identidade social que não era própria do trabalhador da zona canavieira de Pernambuco, 

mas que lhe fora imposta. Quando os grupos organizados – sindicatos, partidos políticos, a 

igreja etc. – começaram a conscientizar o trabalhador rural de quem ele realmente era, deu-

se o encontro do indivíduo com os fundamentos da ordem e das relações de dominação 

que lhes foram ocultados durante muito tempo, expondo as contradições da estrutura rural 

e provocando o conflito que aflorou inevitavelmente. 

Do antagonismo de classe que floresceu com o quadro demonstrado acima, as 

relações sociais advindas com essa realidade iniciaram a construção de uma nova 

identidade social no seio do proletariado rural da Zona da Mata. Os indivíduos 

compartilhavam histórias de vida comuns, espaço geográfico, habilidades profissionais, 

ruralidade, opositores e objetivos. O próximo passo foi alavancado pela ação de motivação 

realizada pelas lideranças surgidas no próprio ambiente, ou vindas de fora (recrutamento), 
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que reuniram as pessoas nos sindicatos de trabalhadores rurais. Pode-se dizer que este foi 

um processo de construção da identidade social do trabalhador rural expulso do engenho. 

O desenvolvimento do processo (de construção da identidade coletiva) ficou evidente na 

história quando ressurgiram as lutas trabalhistas no campo, com destaque para a greve dos 

canavieiros organizada pela Fetape em 1979.  

Em entrevista realizada em janeiro de 2004, o Diretor A da Fetape foi indagado 

pelo pesquisador sobre a perda de espaço do movimento sindical para os denominados 

movimentos sociais de luta pela terra, porque estes lutavam pela reforma agrária e os 

sindicatos pelas questões trabalhistas, que tinham deixado de ser objeto de luta de mais de 

100 mil pessoas na Zona da Mata, com o desemprego da década de 90. Sobre o assunto o 

diretor da Fetape afirmou que  

“O movimento sindical, a Fetape, a Contag e os sindicatos de trabalhadores rurais sempre 
tiveram como bandeira de luta a reforma agrária. Só que na Zona da Mata é região de cana, 
onde se iria fazer reforma agrária? Então, nas outras regiões a Fetape sempre lutou pela reforma 
agrária.” (Diretor da Fetape, 2004) 
 
 
O propósito da intervenção acima é partir para identificar a existência de uma 

identidade coletiva que impedia a ação pela reforma agrária naquela região, pois terras 

improdutivas já existiam (não de forma tão abundante), mas era região de cana, ou seja, 

era região dominada por senhor de engenho e usineiro, únicos detentores do direito de 

acesso à propriedade da terra. Posteriormente, com o conflito entre essa concepção de 

mundo e o que ocorreu em seguida (crise do setor e o desemprego), busca-se demonstrar a 

construção de uma nova identidade social, depois da fase marcada pela proletarização do 

trabalhador rural e suas lutas como ator coletivo, através dos sindicatos rurais. Para tanto, 

será necessário discorrer sobre um elemento identificado nas relações existentes na 

estrutura social da Zona da Mata, avaliado e classificado como importante para a 

compreensão da continuidade da pesquisa. Esse fator vem a ser o paradigma do acesso ao 

direito de propriedade da terra na região.  
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Para que o trabalhador rural da cana-de-açúcar venha a se tornar um trabalhador 

rural sem-terra, alterou-se a sua concepção de mundo em relação à própria terra, mormente 

em relação ao direito de ser proprietário de terras. Ora, aquele homem simples, subjugado, 

perseguido pelos canaviais a ferro, devedor de barracão, expulso do engenho, miserável, 

cujos pais tiveram a mesma “sorte”, como vai acreditar que pode ser proprietário do 

engenho do antigo patrão? 

Quando se alude a dificuldade de construir essa nova identidade social que irá 

impulsionar a ação coletiva, parte-se do fato de que por todos os lados estão presentes as 

características da estrutura social erguida pela classe dominante. Na entrevista do diretor 

da Fetape está explícita a submissão de classe aos desígnios dos senhores de terras, onde 

aparece inconteste a visão de que o direito de propriedade da terra não coaduna com a 

condição de trabalhador rural. Em 1979, reivindicar para si a propriedade das terras do 

patrão, senhor de família tradicional, chefe de milícia e aliado da polícia (Estado) não 

adentrava no rol dos pleitos dos canavieiros.  

Lygia Sigaud13 narrou a timidez das iniciativas de luta pela terra na Zona da 

Mata de Pernambuco, no início dos anos 1990, porque ninguém ocupava terra com medo 

(Sigaud, 2004). Em outro momento do mesmo seminário, a pesquisadora relatou sua 

experiência junto aos trabalhadores rurais sem-terra na região, afirmando que “não havia 

um sonho do trabalhador dessa região pela terra” (Sigaud, 2004). 

O paradigma que impedia o trabalhador rural de buscar o direito à propriedade 

das terras dos engenhos da zona canavieira foi construído a partir das condições dos 

primeiros acessos à terra no Brasil, pela posse (Colônia) e, posteriormente, pela compra 

(Lei de Terras). Por fim, o Estatuto da Terra condicionou a manutenção desse direito ao 

cumprimento da função social da terra, mas sua inaplicabilidade ajudou a solidificar o 

                                                 
13 Em seminário realizado pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFPE, no Recife, em janeiro 
de 2004. 
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paradigma aqui exposto, arraigando, ainda mais, a crença do canavieiro na inacessibilidade 

a esse direito pela classe dominada. Entre os próprios líderes sindicais rurais havia 

resistência em acreditar que poderiam ser donos dos engenhos. Quando se agravou a crise 

do setor sucro-alcooleiro, nos anos 1990, não houve unanimidade entre os sindicalistas em 

apoiar a pretensão da Fetape de se unir ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) em ocupações de engenhos na Zona da Mata, conforme se depreende da entrevista 

abaixo:  

“A Fetape sempre lutou pela reforma agrária. Mas o que enfraqueceu os sindicatos rurais não 
foi somente a crise das usinas, a modernização da lavoura da cana também cortou muitos postos 
de trabalho. Tinha o cambiteiro, o arrumador do caminhão ou vagão de trem, e mais um que foi 
cortado. Depois quem passou a fazer o serviço foram as máquinas que iam buscar a cana lá em 
cima e colocava já no caminhão. Então, tinha sindicato que tinha 4.000 trabalhadores 
sindicalizados, agora só tem 200. E não foram todos os sindicatos que entraram na luta pra 
ocupar engenho. Tinha umas lideranças de sindicato que, por costume, não invadia terra de 
engenho.”  (Diretor A da Fetape, 2004).              

 

A ruptura com o costume mencionado na entrevista vai contribuir para a 

construção da identidade coletiva do grupo de trabalhadores rurais sem-terra na região 

estudada. Portanto, pode-se concluir das passagens transcritas nos parágrafos anteriores 

que não havia uma crença do trabalhador rural de que a ocupação de terra de engenho 

poderia prosperar e culminar no direito à propriedade daquele engenho, ou mesmo parte 

dele. Há 400 anos aquela terra pertencia a famílias tradicionais, no máximo alguém da 

classe subalterna teve acesso a ela (terra) para plantar em sítio ou roçado; como tirar o 

direito de gente tão poderosa? Conclui-se que para aquele trabalhador rural, somente quem 

desfruta de poder econômico, ou seja, integrantes da classe dominante, têm direito a ser 

dono de engenho. Isso limitou as ações coletivas, até os primeiros passos dos movimentos 

sociais de luta pela terra na Zona da Mata de Pernambuco e o agravamento da crise do 

setor sucro-alcooleiro, na década de 1990.   

 



 75

4.3 – O Fim da Espera pela Ação do Estado 

Foi promulgado o Estatuto da Terra, depois decretado o PNRA, conquistou-se o 

direito de eleger os governantes de forma direta, o governo eleito pelo povo assumiu o 

poder, mas, mesmo assim, não se iniciou a reforma agrária e a melhoria de vida do 

trabalhador da zona canavieira. Então, com a crise do setor sucro-alcooleiro e o 

desemprego crescente, uma alternativa teria que ser implementada pelos homens e 

mulheres da região, prestes a experimentar algo além da miséria que já assolava a Zona da 

Mata pernambucana, enquanto eram empregados das usinas e engenhos. 

Não havia mais espaço para crenças na estrutura político-legal do país em 

relação à reforma agrária. As ações dos sucessivos governos somente beneficiavam os 

proprietários de terras e as classes dominadas continuavam tendo que encontrar soluções 

alternativas para sua miséria. O êxodo rural não ofertava mais esperança de sobrevivência, 

pois a maior probabilidade era de aderência dos retirantes ao crime e de serem vítimas da 

violência das periferias das grandes cidades. Caso quisessem uma solução para seus 

destinos, os trabalhadores rurais desempregados teriam de encontrá-la na própria Zona da 

Mata; uma região de terra relativamente própria para a agricultura, abundante e local onde 

já viviam e teriam oportunidade de manter seus costumes. Durante os trabalhos da 

Assembléia Nacional Constituinte, em 1988, Leonilde Sérvolo de Medeiros (1989) já 

apontava o descrédito dos trabalhadores em uma reforma agrário pelas mãos do Estado:  

“Finalmente, a consagração do princípio de que ‘terras produtivas’ não podem ser 
desapropriadas jogou por terra a esperança de construção de um aparato legal que permita uma 
reforma agrária, mesmo que limitada.”  (Medeiros, 1989, p. 205). 
 

A credibilidade do Estado junto à classe trabalhadora rural não existia mais. 

Não havia razão para esperar as iniciativas tão prometidas ao longo dos anos; portanto 

tomar as rédeas da reforma agrária seria a única alternativa em vista, na época. Essa foi a 

porta de entrada  dos movimentos  sociais junto aos trabalhadores rurais. Após constatar os  
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elementos que desencadearam o declínio do setor sucro-alcooleiro de Pernambuco, as 

ínfimas ações dos governos quanto à reforma agrária, entender a o processo de construção 

da identidade social os movimentos sociais de luta pela terra na região estudada iniciaram 

suas estratégias de ação e se fortaleceram, foram criadas novas organizações, assim como o 

objetivo de antigos movimentos, como o sindical, foi retraçado com o intuito de atender à 

demanda do novo contexto social que se avizinhava.  

Na Zona da Mata de Pernambuco surgiram movimentos reivindicatórios da 

posse da terra, anteriores ao início da ditadura militar instalada em 1964, como foi o caso 

das Ligas Camponesas; no entanto, entre aquele ano e meados da década de 80 não há 

registro de fatos que justifiquem o estabelecimento de um marco da busca pela direito de 

propriedade da terra, nem a criação de novas entidades que levantassem tal bandeira. Vale 

destacar que alguns sindicatos rurais, a Fetape e a Confederação dos Trabalhadores na 

Agricultura (Contag) tinham a reforma agrária como objeto de luta, mas a atuação na Zona 

da Mata do estado foi incipiente e insignificante, até o final da década de 80.  

A repressão do governo militar e a conivência com as ações violentas da 

iniciativa privada restringiram a ação das entidades representativas dos trabalhadores rurais 

a mobilizações reivindicatórias de melhoria de condições de trabalho e aumento de salários 

na Zona da Mata. Os destaques desta época ficam por conta da atuação dos sindicatos de 

trabalhadores rurais, as federações que conglomeravam estes sindicatos e da Contag. É o 

que salienta Ilse Sherer-Warren (1996): 

“Após o Golpe Militar de 1964, há um período em que apenas o sindicalismo rural (tanto o do 
trabalhador como o patronal) continua se disseminando pelos municípios brasileiros, porém 
com características cada vez mais assistencialistas. A repressão militar explícita ou implícita, 
sob a forma de ameaça, não permite a formação de outros movimentos sociais no campo até a 
2º metade da década de 70.” (Sherer-Warren, 1996, p. 97). 

 
Nos anos 80, em outras regiões do Brasil, a efervescência da luta dos 

trabalhadores rurais pelo direito à da terra se avolumava. A Igreja católica vinha exercendo 

uma atuação fundamental na organização e conscientização dos trabalhadores e o próprio 
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clima de expectativa (criado pela propaganda do governo) em torno da emergência da 

reforma agrária propiciavam o estabelecimento de mecanismos de busca do objetivo dos 

trabalhadores rurais. 

Na Zona da Mata esse avanço na luta pela terra foi retardado pelos motivos já 

apresentados ao longo dos capítulos anteriores, mas aflorou com a mesma força das 

localidades onde a tradição dos sem-terra foi forjada, como nos Estados do Rio Grande do 

Sul, São Paulo e Paraná. Desde sempre foi defendido aqui qual o fator que abriu as portas 

para a atuação de movimentos sociais de luta pela terra na Zona da Mata: a crise 

econômica do setor sucro-alcooleiro nos anos 90. Neste contexto, o MST (precursor das 

mobilizações de famílias na região) adquiriu a credibilidade que integrou o trabalhador 

rural à luta, esta caracterizada pela conquista do direito de propriedade da terra e como 

uma saída para evitar a possibilidade de se instalar na miséria agravada pela crise 

econômica do setor. Em projeto de pesquisa apresentado no IFCH-UNICAMP, Claudinei 

Coletti (2003) expõe a dinâmica sócio-econômica que proporcionou a expansão dos 

movimentos sociais de luta pela terra e o que o trabalhador rural esperava da atuação 

dessas organizações em época de desemprego, fazendo com que abraçassem a causa 

apresentada como deles:   

 
“Uma última hipótese, para nós fundamental, é que a política neoliberal implantada no Brasil a 
partir do governo Collor, mas principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, ao 
mesmo tempo que não consegue nem desqualificar nem desmobilizar a luta pela terra 
encaminhada pelo MST, acaba contribuindo, muito a contragosto, para a expansão das bases 
sociais desse movimento. Ou seja, o MST não se coloca, na atual conjuntura política, na 
defensiva – ao contrário do que ocorre, por exemplo, com o movimento sindical – porque se 
alimenta dos efeitos sociais perversos produzidos pelo próprio neoliberalismo. Explicando 
melhor: no momento atual, o objetivo dos trabalhadores aglutinados pelo MST é, acima de 
tudo, fugir do desemprego, do subemprego, ou mesmo da possibilidade de, num futuro 
próximo, tornar-se um desempregado.” (Coletti, 2003). 

 

Havia urgência de uma alternativa para o desemprego e a presença de um ator 

aglutinador foi decisiva para o veio transformador que se seguiu na região quanto à questão 

agrária. Por vezes se escutou que os movimentos sociais de luta pela terra agem no campo 
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com objetivos políticos próprios, diversos dos anseios dos trabalhadores rurais que 

arregimentam. São acusações feitas em forma de análise de conjuntura, seja por parte da 

imprensa, seja por ditos especialistas em questões agrárias. Outras opiniões na mesma 

linha surgem do setor público, dos responsáveis por implantar políticas públicas, como no 

caso do ex-ministro Raul Belens Jungmann14:  

“Parte do MST acredita realmente na luta pela reforma agrária e age como movimento social. 
Essa eu apoio. Outra parte, que infelizmente detém o comando, organiza-se como partido e tem 
como objetivo verdadeiro a tomada do poder. É o que chamo de PMST” 
 
 
A idéia de que o MST tem como objetivo final a luta armada e a tomada do 

poder pela revolução violenta também povoa o pensamento do sociólogo e secretário de 

Estado do governo de Pernambuco, José Arlindo Soares, que opinou sobre a questão da 

seguinte forma:   

“A direção do MST está em dúvida se convive com as regras democráticas ou parte para a 
revolução.” (Novelino, 2001). 
 
 
As afirmações acima têm que ser entendidas, também, sob o aspecto dos 

objetivos políticos daqueles que as produzem. Acreditar que o MST, por exemplo, usa as 

massas pobres de trabalhadores rurais para atingir seu objetivo maior, que seria dominar o 

poder político do Estado e implantar uma república socialista no Brasil, como dizem 

algumas pessoas, é fugir da realidade do século XXI e voltar as velhas análises que 

colocavam os camponeses como incapazes de se organizarem para buscar suas próprias 

metas e satanizavam qualquer tipo de associação das classes subalternas.  

Não obstante o que se lê nos manuais de alguns movimentos sociais de luta 

pela terra, em defesa do ideal socialista, a luta travada na Zona da Mata de Pernambuco é a 

busca do real; daquilo que o trabalhador rural necessita para sobreviver. Quando as ligas 

camponesas  ganharam  notoriedade  nacional,  a  função de sua maior liderança, Francisco  

                                                 
14 Diário de Pernambuco. Ministro vê ação de partido. Recife, 22 abr. 2001, Vida Urbana, p. C11.  
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Julião, sofreu modificações que exigiram uma participação política mais efetiva; então, 

acusaram-no de defender seus próprios interesses políticos como deputado estadual que 

era, desdenhando do contato com as massas, pois já não precisava delas. Muitos 

acreditaram nessa análise e esqueceram que os movimentos sociais de luta pela terra estão 

inseridos na luta de classes, e como em toda luta há estratégias de ambos os lados. Isso 

exige da sociedade leituras diversas sobre um mesmo posicionamento. 

Neste estudo não são negados os objetivos políticos de nenhuma entidade que 

atua no campo, mesmo porque, essa afirmação exigiria uma outra pesquisa a procura de 

um embasamento fático diferente dos rumos que o trabalho se reserva; por isso, a 

abordagem não foi aprofundada. Entender que o trabalho realizado pela Fetape e pelo 

MST, na Zona da Mata de Pernambuco, faz parte da estratégia de tomada do poder é 

desconhecer as transformações sociais ocorridas na região após a atuação dessas entidades. 

Essas leituras da realidade, conservadoras se de boa fé, colaboram com a estratégia da 

classe dominante de mudar o foco do debate, encobrindo os verdadeiros fatores que 

impulsionaram a busca pelo direito de propriedade da terra. A análise da atuação dos 

movimentos sociais realizada nesta pesquisa conclui que eles lutam pelos objetivos dos 

trabalhadores rurais e foram elemento fundamental na construção da identidade social, 

fazendo com que os canavieiros “se compreendessem enquanto Sem Terra” (Medeiros, 

1989, p. 201). 

Não se quer aqui estabelecer uma conclusão sobre os objetivos dos 

movimentos sociais, em especial o MST, mas fazer pensar logicamente e entender que as 

classes dominantes usam as armas que detém para combater o adversário que lutam por 

mudanças sociais tão temidas pelas elites rurais. É importante observar a posição de 

Michel Zaidan sobre a questão:15 

                                                 
15 Entrevista com o Michel Zaidan foi publicada na mesma edição indicada na nota anterior. 
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“O MST é um movimento moderno, ao contrário do que o Governo tenta apregoar. As elites 
tentam isolar o MST porque ele é um agente de desestabilização. A história mostra que, muitas 
vezes, só a intransigência e a firmeza garantem mudanças sociais.” 
 

O apoio popular aos sem-terra é de suma importância para o crescimento das 

mobilizações em prol das mudanças no campo. A solidariedade de outras classes sociais 

interfere na solidificação da consciência de que a luta pela terra é justa e a sociedade deve 

se engajar nela como um objetivo coletivo. No entanto, em 2001, quando da ocupação da 

sede da Usina Aliança, no município do mesmo nome (Mata Norte), integrantes do MST 

depredaram as instalações e a Casa Grande. A repercussão da atitude do movimento junto 

à população não podia ter sido mais negativa, sem que a atuação da imprensa pudesse ser 

questionada, pois os fatos estavam ali, diante dos olhos das pessoas, sem retoques.  

No ano anterior, durante uma passeata pacífica do MST pelo centro do Recife, 

as pessoas acompanharam a manifestação das sacadas dos prédios ao longo da Avenida 

Conde da Boa Vista (uma das mais importantes da cidade) e jogavam papel picado sobre 

os sem-terra, em uma clara declaração de respeito, admiração e apoio. No dia seguinte à 

passeata, os  jornais  publicavam  que  a  população apoiava o  MST na busca  pela reforma 

agrária. Os dois episódios formaram o contraste total entre as características da ação dos 

movimentos que levam ao apoio e aquela que trazem reprovação. Como todos os fatos 

sociais contribuem para a construção da história, sejam positivos ou não, o episódio da 

Usina aliança, mencionado acima, deve ter soado o alerta do MST sobre qual caminho 

deva seguir.       

O que a sociedade entende como os reais objetivos dos movimentos sociais 

passa, evidentemente, pelo papel da imprensa na questão fundiária no Brasil. Questionado 

sobre as causas da diminuição das ações do MST no ano de 2001, João Pedro Stedile 

afirmou que o movimento atuou naquele ano com a mesma intensidade de dias passados. 

Stedile  entende  que o  controle  exercido  pelo  governo federal  (FHC)  sobre  os  grandes  
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veículos de comunicação, a exemplo da TV Globo, SBT, Record e as agências do Estado e 

Folha de São Paulo, impediu que as ações do MST repercutissem na imprensa e fossem 

percebidas pela sociedade (Lima, 2001). 

A tese levantada por Stedile, de que a mídia serve aos interesses do governo 

(invertendo os objetivos dos movimentos sociais), foi  estudada  anteriormente pela  

jornalista Maisa  Mendonça,  diretora  da  ONG  Centro  de Justiça Global, que chegou  ao 

percentual de 97% de manchetes de jornais desfavoráveis ao MST. A pesquisa foi 

realizada entre abril e agosto de 1999, envolvendo os jornais Folha e Estado de São Paulo, 

O Globo e o Jornal do Brasil, com um total de 300 manchetes observadas. Segundo a 

jornalista, das 300 reportagens, 292 retratavam os sem-terra como “agressores, 

guerrilheiros em potencial, obcecados com a tomada do poder ou violentos”. A posição da 

mídia a serviço do governo ficou subentendida na fala de Maisa Mendonça, quando 

afirmou que “as matérias se tornaram mais negativas a partir de 98, quando o MST 

passou a reivindicar mudanças na política econômica do governo FHC” (Bahé, 2001).       

Com a crise e o desemprego na Zona da Mata, nenhum barão do açúcar dava 

mais ordens ao trabalhador rural, ninguém lhe diria em quem votar, não trabalharia mais 

doze horas por dia, não era mais empregado de usina ou engenho, não se tornaria escravo 

de barracão16, não tinha mais onde morar, não receberia salário e como iria sobreviver? Ao 

tratar da atuação dos movimentos sociais de luta pela terra na Zona da Mata de 

Pernambuco, pode-se afirmar que houve um rompimento da identidade do trabalhador 

rural proletarizado (e mesmo daqueles que não eram proletários), fazendo surgir a 

necessidade da definição desse novo ator social. O trabalhador rural não era mais 

empregado do senhor de engenho, seu compadre, seu morador, posseiro ou arrendatário e 

                                                 
16 Barracão é a mercearia arrendada ou do próprio engenho ou usina, onde o empregado “pendurava” as 
contas feitas com mantimentos, etc., e que ultrapassavam após algum tempo o que teria de receber 
mensalmente como salário, ou uma possível indenização trabalhista, perpetuando, assim , sua dívida e a 
vinculação àquele empregador. 
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não podia viver sem saber quem ele era, em qual sociedade está inserido e o que pretende 

no mundo, alguma mudança teria de ocorrer. É nessa fase que se entende ter havido a 

maior participação e influência dos movimentos sociais.  

O MST (e suas dissidências) e a Fetape mobilizaram milhares de famílias de 

trabalhadores rurais em torno de um objetivo comum. Realizaram a formação ideológica 

do grupo, a construção da identidade coletiva etc. e tornaram a  luta  pela  terra  perene, 

mesmo contra a resistência inerente à luta de classes e contra as tradições de uma 

população oprimida havia séculos. 

Pelo curto espaço de tempo em que se firmou e pelo vigor com que a ação 

coletiva foi empreendida na luta pela terra na Zona da Mata, deve-se observar que houve 

um fator “facilitador” desse processo de organização do grupo em torno de um mesmo 

objetivo. Ao longo dos anos, os trabalhadores rurais da zona canavieira participaram dos 

mesmos costumes e crenças e das mesmas agruras enquanto moradores, empregados ou 

clandestinos e, agora, com o advento do desemprego viram a miséria bater às portas, 

enquanto a concentração de renda e terras continuava como dantes. A junção destes 

indivíduos em entidades de luta pela terra e reforma agrária garantiu a autenticidade na 

formação de um movimento social, cujas características foram descritas por Alain 

Touraine (1976): 

“Mas é falso afirmar, como o faz Brzezinski, que os movimentos sociais de hoje só mobilizem 
massas desorganizadas, que reagem de forma afetiva e que são, sobretudo, sensíveis ao apelo de 
líderes carismáticos. A mobilização só é importante quando ela movimenta grupos reais cujos 
membros são entreligados por uma experiência social comum, como o são os campus, os guetos 
e as grandes fábricas, lugar das sublevações e foco da tomada de consciência. Os movimentos 
não são o efeito da desorganização devida a mudanças cada vez mais rápidas, mas a expressão 
de conflitos mediante os quais os grupos se revoltam contra uma experiência concreta de 
dominação.”Touraine (1976, p. 164). 
 

Enfim, como foi visto no decorrer deste capítulo, o movimento social de luta 

pela terra não se configurava mais em um mero reivindicador de melhorias e assistência; 

diante da crise apresentou um projeto de construção de uma nova realidade social rural, 



 83

mediante a proposta de ruptura da cultura de dominação secular. No decorrer do próximo 

capítulo se buscará compreender que essas entidades buscaram a transformação ao 

questionar as políticas públicas, o domínio do poder econômico sobre a classe 

trabalhadora, a propriedade da terra, enfrentar as oligarquias locais e a violência e ao se 

apresentarem como força instituidora de mudanças. Demonstraram, assim, que 

produziriam uma parte da história da sociedade agrária da Zona da Mata de Pernambuco, 

ou seja, como Touraine (2002) salienta, exerceriam, dali em diante, o controle da 

historicidade. 
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Capítulo 5 – A REFORMA AGRÁRIA NA ZONA DA MATA E A ATUAÇÃO DOS 

MOVIMENTOS SOCIAIS DE LUTA PELA TERRA 

 

Identificar qual o perfil dos homens e mulheres que lutam pela terra na Zona da 

Mata de Pernambuco, seus objetivos, agruras e origens, faz parte da primeira fase deste 

capítulo. Na seqüência, a abordagem recairá sobre a principal ação dos trabalhadores rurais 

na busca pela terra: as ocupações de propriedades rurais. Neste ponto, serão apresentados 

os números que retratam as mobilizações de famílias pelos movimentos sociais e as áreas 

consideradas de conflitos agrários. 

Tendo em vista que a dominação de classe influenciava todo o aparelho 

repressivo de Estado, incluindo o Poder Judiciário, as ocupações de terra no Brasil eram 

tratadas como uma afronta ao direito positivo formal. A partir do recrudescimento das 

ações dos movimentos sociais de luta pela terra, a interpretação da dogmática jurídica 

estatal específica da questão agrária passou a receber influência da realidade social. Em 

conseqüência, a produção jurídica, seja legislativa ou judiciária, mudou a fonte na qual se 

alimentava, passando a buscar na ação coletiva subsídios para adequar o ordenamento 

jurídico aos anseios da sociedade. Portanto, a abordagem acima será a temática da terceira 

parte do capítulo que se inicia. Por conseguinte, o estudo tentará desmistificar as 

afirmações de que os movimentos sociais de luta pela terra buscam desestabilizar a ordem 

constituída pelo Estado Democrático de Direito, investigando se há por parte dessas 

entidades um respeito ao sistema normativo do país. 

Diante do volume de iniciativas tomadas pelos movimentos sociais no campo, o 

Estado, ao invés de corroborar com as ações dos trabalhadores rurais, passou a combatê-los 

sistematicamente. A reação estatal, através do poder coercitivo, concentrou-se em 

polemizar com os movimentos sociais, principalmente o MST, como poderá ser visto neste 

capítulo. Posteriormente, serão apresentados os números oficiais da reforma agrária, até o 
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ano de 2002, exemplificando o processo em estudo com o caso do projeto de assentamento 

do Engenho Ubu. Por fim, a violência do processo de reforma agrária terá uma análise 

sucinta, via apresentação dos números de mortes na luta pela terra na Zona da Mata e 

RMR.   

5.1 – O Perfil do Acampado/Assentado 

Para compreender as características e objetivos da luta pela terra na Zona da 

Mata, foi imprescindível aferir o perfil dos indivíduos que formavam as fileiras dos 

movimentos sociais no campo. Essa necessidade surgiu quando a crise do setor sucro-

alcooleiro e o desemprego conseqüente foram colocados no centro da hipótese da pesquisa, 

como alavancadores da reforma agrária na mesorregião. Com esse objetivo, o primeiro 

passo foi realizar entrevistas no Engenho Ubu, em Goiana/PE, anteriormente pertencente à 

Destilaria Ubu, onde existe um assentamento da reforma agrária, com 185 parceleiros. 

Foram dez os assentados entrevistados, dos quais oito eram ex-trabalhadores rurais da 

lavoura da cana-de-açúcar, sendo 5 do próprio Engenho Ubu; dois da Usina São José, 

também na Mata Norte; e o terceiro da RMR. Os outros dois parceleiros não tinham 

histórico de trabalho na lavoura. Um deles era eletricista (ex-empregado da destilaria); e o 

segundo era filho de um trabalhador rural daquele engenho, mas que nunca trabalhara na 

agricultura (desempregado, era ex-almoxarife de uma fábrica no Recife).  

Ao final das entrevistas, com base na contagem feita pelos entrevistados, foi 

averiguado que 80% dos assentados eram trabalhadores rurais saídos da agroindústria 

canavieira de Pernambuco, o que enseja a averiguação de quantos canavieiros existiam, ou 

existem. Os números que apontam a quantidade de empregados neste setor, ao longo do 

século passado e atualmente, diferem dependendo da fonte pesquisada. Entretanto, as 

diferenças não são significativas entre as fontes mais confiáveis, como Leonilde Sérvolo, 

que estima em 240 mil canavieiros em 1980 (Medeiros, 1989, p. 124) e a Fetape, que 

aferiu 230 mil trabalhadores rurais da cana-de-açúcar, em 1979 (Fetape, 2004). 



 86

Quanto aos números atuais, o total afirmado pela Fetape chegou a 110 mil 

canavieiros empregados no corte da cana, na época da safra, também apresentando uma 

diferença de 10 mil trabalhadores em relação aos números do Condepe e Sindaçúcar, que 

apontam 120 mil canavieiros na safra (Veloso, 2002). A comparação entre os dois 

momentos, levando em consideração os números da Fetape, faz crer que, no período 

compreendido entre 1979 e 2002, cerca de 120 mil pessoas perderam suas ocupações no 

setor sucro-alcooleiro da Zona da Mata de Pernambuco, com o agravante da falta de 

alternativa de subsistência na própria região. A ausência de políticas públicas para 

minimizar as conseqüências do desemprego na Zona da Mata pode indicar que o Estado 

subestimou o declínio das condições sociais que surgiria com a crise do setor. Esta foi a 

impressão de José Rodrigues (diretor da Fetape) e de Herôdoto Moreira (economista e 

consultor do PNUD17): 

“Segundo Rodrigues, não surgiu qualquer atividade para absorver essa mão-de-obra que deixou 
de trabalhar para as usinas e fornecedores de cana-de-açúcar. ‘O que ocorre com a Zona da 
Mata não é uma estagnação, mas uma perda, todos os indicadores econômicos e sociais estão 
caindo’, explicou Herôdoto Moreira. ‘Isso ocorre também porque não surgiu outro projeto que 
substituísse a cana-de-açúcar e que trouxesse impacto na economia dessas áreas de forma que 
os indicadores sociais e econômicos se mostrassem  iguais ou superiores à media do Estado’, 
concluiu Moreira” (Belfort, 2002).      
 

Os acampamentos são formados por uma maioria de desempregados do setor 

sucro-alcooleiro, conforme apontaram as entrevistas, os depoimentos colhidos e os estudos 

realizados na bibliografia sobre o tema, nos termos em que assevera Patrícia Gouveia de 

Queiroz18 (2003):   

“O assentamento de trabalhadores rurais na Zona da Mata de Pernambuco está sendo 
desenvolvido basicamente em terras que anteriormente pertenciam a engenhos ou a usinas de 
açúcar. Os trabalhadores que estão participando do programa são, na maioria, antigos 
trabalhadores desse setor da produção agrícola e trabalhavam principalmente nas tarefas de 
corte e transporte de cana-de-açúcar e também na renovação de canaviais. A cana é uma 
monocultura e todas as terras de um determinado engenho ou usina, com exceção das 
completamente inaptas para a agricultura, eram destinadas exclusivamente para a cultura da 
cana. Isso teve como conseqüência uma superespecialização desses trabalhadores em tarefas 
exclusivamente canavieiras, em detrimento de conhecimentos que pudessem fazer dele um 

                                                 
17 PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
18 Técnica do INCRA, especialista em gestão de políticas públicas sociais e agronegócios, que a há alguns 
anos trabalha diretamente com acampados e assentados em Pernambuco. 
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agricultor policultor, que é o que hoje dele se espera, depois de sua inserção no Programa de 
Reforma Agrária.” (Queiroz, 2003).       
     

Por Outro lado, Lygia Sigaud entende que não se deve apontar o desemprego 

na Zona da Mata de Pernambuco como causa das ocupações, pois o desemprego seria uma 

condição necessária, mas não suficiente para a adesão à luta pela terra (Sigaud, 2004). A 

explicação da pesquisadora (para não considerar o desemprego uma condição suficiente 

para o engajamento do trabalhador rural na luta pela reforma agrária) deve-se ao fato de 

terem sido encontrados durante suas pesquisas em acampamentos na Zona da Mata 

componentes de movimentos sociais com diversas motivações pessoais para ingressar na 

luta.  

5.2 – Ocupações de Propriedades Rurais 

A professora Lygia Sigaud19 expôs como se deu o início da atuação dos 

movimentos sociais de luta pela terra na Zona da Mata, mais especificamente o MST 

(Sigaud, 2004). Quando começou seu trabalho em Pernambuco, o movimento tinha 

experiência de alguns anos de caminhada pela reforma agrária em outros estados (regiões 

Sul e Sudeste) e passou a ofertar aos trabalhadores rurais das cidades da zona canavieira 

uma “saída” para a crise social instalada com o fechamento de usinas e destilarias da 

região. Sob a liderança de militantes de fora do estado, como Jaime Amorim (Sul), ou 

forjados em outras mobilizações no próprio Estado de Pernambuco, como é o caso da ex-

professora Luiza Ferreira da Silva (líder do MST na Mata Norte, que comandou greve de 

professores e manifestações dos sem-teto no município de Condado/PE, até ser 

“incorporada” pelo MST), o movimento tomou a iniciativa da reforma agrária na Zona da 

Mata, com a realização de sua primeira ocupação de engenho de cana, na cidade de Rio 

                                                 
19 Em seminário realizado no PPGS da UFPE, em janeiro de 2004, 
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Formoso, na Mata Sul (Sigaud, 2004). Em seguida, a Fetape se engaja nas mobilizações 

pela reforma agrária, agindo em conjunto com o MST. 

“ Quando os sem-terra apareceram no Brasil, os sindicatos ficaram perdidos. O sindicalismo 
surgiu dentro do Estado com a bandeira da legalidade, mas diante do quadro de exclusão, a 
saída foi a radicalização.”  (Novelino, 2002).     
 
 
As palavras transcritas acima são do padre Hermínio Canova, assessor da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), e resumem os motivos do ingresso da Fetape/Contag na 

luta pelo direito à propriedade da terra na zona canavieira, passando a ocupar engenhos dos 

Barões do Açúcar. A federação foi parceira do MST do início dos anos 90 até 1996, 

quando deixou de atuar em conjunto com o movimento e seguiu ocupando áreas ao lado 

dos STR’s a ela filiados. Da junção da atuação das duas entidades, ainda com a 

participação da CPT e dos movimentos surgidos nas dissidências dentro do MST, os 

resultados em números são surpreendentes. Devido a fatores que serão objeto de análise na 

abordagem dos resultados da reforma agrária, a Mata Sul foi a microrregião de maior 

incidência de ocupações e conflitos, assim como de participação de maior número de 

movimentos sociais, como conseqüência da crise mais acentuada do setor sucro-alcooleiro 

naquela área.  

Tendo em vista que a RMR possui municípios com grande atividade canavieira 

e atuação dos movimentos sociais de luta pela terra, a mesorregião foi incluída nas 

pesquisas em busca dos números da reforma agrária. A situação da RMR em relação à 

reforma agrária importa a qualquer estudo sócio-econômico sobre a Mata Úmida 

pernambucana e a ação dos movimentos sociais nas duas mesorregiões estão retratadas nas 

Tabelas 7 e 8. 

As mobilizações de famílias para ocupações e conflitos pela posse da terra na 

Zona da Mata (ZM)  e  RMR  demonstraram  a  atuação de movimentos sociais em quase a  

totalidade dos municípios das duas mesorregiões (73,6% - Tabela 8). A ramificação dessas 

entidades no meio rural estudado possibilitou o ingresso de 32.015 famílias (Tabela 7) na 
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luta pela terra, em 42 dos 57 municípios pesquisados (Tabela 8). Quanto à iniciativa de 

mobilizar as famílias, conscientizar os trabalhadores rurais desempregados, aglutiná-los em 

busca de um objetivo comum, ou seja, realizar um trabalho inicial de organização das 

famílias de sem-terra, o MST se destacou como o principal movimento social de luta pela 

terra na Zona da Mata e RMR. A média da atuação da entidade foi de 50% nas 

microrregiões e na mesorregião da RMR, enquanto a Fetape e os outros movimentos 

tiveram participação significativa, mas não atingiram sequer a metade dos números do 

MST nas três áreas (Mata Norte, Mata Sul e RMR – Tabela 7).  

No entanto, posteriormente, quando do estudo do quadro de resultados dessas 

mobilizações, ver-se-á que o volume da atuação nessa fase inicial da reforma agrária não 

significa o mesmo resultado na implementação, propriamente dita, da reforma; com a 

concretização do assentamento. Outro fator importante, foi que nem todos os movimentos 

que atuam em Pernambuco realizaram ocupação ou compuseram conflitos de terra na Zona 

da Mata e na RMR. Das quinze entidades identificadas em atividades na região, apenas 10 

materializaram suas aspirações com ocupações de propriedades rurais ou constituindo o 

conflito agrário nos moldes definidos pelo INCRA. Além dos mais atuantes, como o MST, 

Fetape, CPT e MT, também contribuíram para a formação dos acampamentos na região 

estudada o MTRUB, MRT, MTB, MLST, MSTD, MCL, os quais, juntos, totalizaram 40 

ocupações e conflitos (Tabela 7). Esses números atribuem aos movimentos sociais de 

menor expressão a participação em 21% das mobilizações na Mata Norte (mais do que a 

Fetape – 14,4%), demonstrando a importância das organizações no quadro geral da 

reforma agrária.  

Apesar da atuação significativa nesse período inicial da busca pela terra, a 

pulverização dos movimentos, ou seja, a formação de várias entidades com lideranças e 

orientação diversas, enfraquece o pleito final. Das quinze entidades que mobilizaram 

trabalhadores rurais pela reforma agrária, apenas 6 conseguiram implantar projetos de 
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assentamentos (MST, Fetape, CPT, MT, MTB, e MCL), mesmo assim, em pequena 

quantidade individual. 

  Tabela 7. Resumo das Ocupações e Conflitos na Zona da Mata de Pernambuco e RMR20 

              Questões 
                       
                                
  Regiões 

Total de 
Ocupações e 

Conflitos 

Famílias 
Mobilizadas 

Mobiliza-
ções  

Organizadas 
pelo MST21 

Mobiliza-
ções 

Organizadas 
pela Fetape 

Mobiliza-
ções de mais 

de um 
Movimento22

 
152* 

 
68* 

 
40* 

Total Geral 
(Zona da Mata 

+RMR) 

 
298 

 
32.015 

51% de 298  22,8% de 298  13,4% de 298

76 7.094 37 11 16 Zona da Mata 
Norte  25,5%  22,1%  24,3%  16,1%  40% 

180 21.248 97 47 17 Zona da Mata Sul 
 60,4%  66,3%  63,8%  69,1%  42,5%

42 3.673 18 10 07 RMR 
 14%  11,4%  11,8%  14,7%  17,5%

Fonte: INCRA/PE, MST e Fetape 
* Quando a soma dos números relativos não integrarem  o  total,  ou  a  dos  percentuais  não coincidir  com  
100%,  ocorreu  o caso de mobilizações de movimentos sociais em conjunto,  ou ocupações de áreas sem que 
o movimento fosse identificado.  

 
Tabela 8. Presença de Ocupações e Conflitos nos Municípios da Zona da Mata de 

Pernambuco e RMR23 

 
                     Municípios 

 
Regiões 

Municípios de 
cada Região 

Municípios 
Atingidos com 

Conflitos 
Agrários 

Municípios onde 
não há Conflitos 

Agrários 

          
             42 

  
             15 Total Geral (Zona da 

Mata +RMR) 

 
             57 

 73,6% de 57  26,3% de 57

19 14 05 Zona da Mata Norte 
 33,3%  33,3%  33,3%

24 21 03 Zona da Mata Sul 
 42,1%  50%  20% 

14 07 07 RMR 
 24,5%  16,6%  46,6%

         Fonte: INCRA/PE, MST e Fetape 

                                                 
20 Os dados primários estão na integra do Anexo 4 e foram colhidos junto ao INCRA/PE e aos movimentos 
sociais, abrangendo as mobilizações no período de 1990 até maio de 2002. 
21 Em 14 mobilizações a Fetape atuou em conjunto com o MST, sendo 03 na Mata Norte e 11 na Mata Sul. 
22 CPT = 16; MT = 16; MTRUB = 03; MRT = 02; MCL = 02; MTB = 01; MLST = 01; e MSTD = 01.  
23 Ver nota 20. 
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Tabela 9. Gráfico de Ocupações na Zona da Mata de Pernambuco e RMR 

ANO OCUPAÇÕES 
1990 0 
1991 2 
1992 3 
1993 3 
1994 5 
1995 8 
1996 12 
1997 49 
1998 63 
1999 62 
2000 47 
2001 2 
2002 3 

Total = 259 
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   Fonte: INCRA/PE, MST e Fetape e órgãos de imprensa de Pernambuco 
 

5.3 – Ação Coletiva como Fonte de Produção Jurídica 

A Tabela 9, que contém as ocupações de engenhos na Zona da Mata, 

demonstra, de forma incontestável, o caminho do enfrentamento assumido pelos 

trabalhadores rurais sem-terra na região. Entre imóveis ocupados e áreas de conflito, que 

na terminologia do INCRA pode significar a mesma coisa, foram 298 casos entre 1991 e 

2002, o que seria inimaginável de acontecer antes dos anos 90, por toda repressão estatal a 

serviço da classe dominante e pela própria dominação que já foi retratada anteriormente. 

Contudo, o enfrentamento não foi apenas uma estratégia de luta e de pressão, 

apesar de ser assim traduzido por muitos estudos e pelas falas das próprias lideranças dos 

movimentos sociais. O que propõe a presente pesquisa é explicitar o caráter transformador 

e irretroativo das ações coletivas ocorridas na Zona da Mata, na década de 90, 

implementadas pelos movimentos sociais de luta pela terra que estão presentes na região.     
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Ao analisar o movimento trabalhista na modernidade (o qual chama de 

movimento social por excelência), Anthony Giddens (1991) narra o papel transformador e 

reformista que essas entidades vêm cumprindo na história recente. A função exercida pelos 

movimentos sociais de luta pela terra nasceu das relações econômicas do capitalismo e 

expandiram suas conseqüências à estrutura social na Zona da Mata de Pernambuco. Aquele 

início tímido das ocupações de terras nos primeiros anos da década de 90 foi o embrião da 

“modalidade de engajamento radical com importância difusa na vida social moderna, com 

que os movimentos sociais forneceram pautas para potenciais transformações futuras” 

(Giddens, 1991, p. 158). 

Os senhores de engenhos e usinas estavam enfraquecidos com a crise 

econômica do setor e não aglutinaram forças suficientes para impedir o sucesso das 

primeiras investidas do MST e da Fetape (ainda como coadjuvante). Essas vitórias iniciais 

impulsionaram as ações seguintes, pois os trabalhadores rurais estavam conscientes de que 

o caminho da ocupação e do enfrentamento surtiria efeito e se configuraria na “saída” tão 

desejada.  

Duas eram as alternativas do Estado para conter os movimentos sociais no 

campo e guiar a reforma agrária como política pública de Estado: reprimir com o uso da 

força as mobilizações populares no campo, como muito se fez e já se descreveu aqui; ou 

estabelecer um novo PNRA, contendo suas próprias diretrizes e procedimentos. Mas o 

Estado não reagiu a ponto de propor e implantar uma política de reforma agrária, dentro 

dos ditames da lei votada, decretada e sancionada, nem mesmo dentro dos moldes 

estabelecidos pelos órgãos oficiais responsáveis por empreender a reforma agrária.  

As estratégias de mobilização dos trabalhadores rurais sem-terra avançaram e 

os movimentos sociais começaram a ditar as metas da reforma agrária e exigir seu 

cumprimento; tomam, verdadeiramente, as rédeas da política pública. Mas, de onde viriam 

os recursos financeiros para dar continuidade ao projeto sem enveredar pelo caminho da 
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revolução violenta?  O Estado os detinha (os recursos) e os movimentos sociais foram 

buscar junto aos sucessivos governos as verbas para custear seu projeto, mas não 

repassaram a iniciativa e o comando da reforma agrária. Uma entrevista com um antigo 

superintendente do INCRA em Pernambuco confirma essa noção de comando dos 

movimentos sociais; em sua resposta, quando indagado sobre a existência, no INCRA/PE, 

de um projeto de como fazer a reforma agrária no estado, o superintendente afirmou que: 

“Não. Os movimentos sociais é quem têm que vir aqui e dizer quais as áreas que querem que 
sejam desapropriadas e o INCRA vai lá fazer a vistoria e ver se tem condições de desapropriar.”   
 

A confirmação de uma das hipóteses da pesquisa impõe uma leitura diferente 

do que seja implementar uma política pública. Caso o Estado tivesse um projeto de 

reforma agrária, a atitude do movimento social de luta pela terra em indicar o imóvel seria 

apenas uma ajuda complementar dos trabalhadores rurais ao seu trabalho; pois os técnicos 

oficiais estariam no campo à procura de áreas improdutivas e devolutas para concretizar 

projetos de assentamentos, com recursos garantidos, cadastramento das famílias efetuado 

(banco de dados) e educação, saúde e a assistência técnica planejados. O MST, por 

exemplo, quando ocupa um engenho é de forma definitiva, os trâmites da desapropriação 

são questões secundárias. Essa foi a rotina da reforma agrária na Zona da Mata a partir de 

1990, apesar de os documentos publicados pelo INCRA para retratar a reforma agrária no 

Brasil afirmarem que as terras eram escolhidas pelo órgão, vistoriadas, avaliadas, 

declaradas de interesse social, desapropriadas e, em seguida, os trabalhadores eram 

assentados.  

Somente após a impossibilidade esconder que os movimentos sociais 

conduziam a reforma agrária, o então Presidente da República resolveu, em agosto de 

2001, creditar ao MST uma parcela das ações do governo na questão agrária:   

“O presidente Fernando Henrique Cardoso fez ontem um elogio inédito ao MST. [...] ‘Não se 
virou [a página] apenas porque houve decisão do Congresso, vontade política do Executivo, 
apoio de segmentos da sociedade. É também porque houve movimentos sociais que prestaram 
uma cooperação grande, mesmo quando esses movimentos eventualmente tenham se excedido. 
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E me refiro ao MST.’[...] Segundo FHC, os integrantes do MST ‘são cegos para a história, mas 
não são cegos para os interesses imediatos de muita gente que precisa de uma ação rápida’.” 
(Folha de São Paulo,  2001). 
 
    
Por motivos políticos, o chefe da Nação (à época) não poderia creditar a 

reforma agrária ao MST, apenas lhe repassou o papel de “parceiro colaborador”, porque a 

história da reforma agrária no Brasil é parte da história das ações de Estado. No caso 

brasileiro, com a efetiva participação dos movimentos sociais, pode-se dizer que o Estado 

deu a forma e os trabalhadores rurais sem-terra deram a substância, o conteúdo. As ações 

dos movimentos sociais como fonte de produção jurídica se fez presente ao longo de todo 

o processo recente de reforma agrária na Zona da Mata na década de 90, na forma como 

descreve Antônio Carlos Wolkmer (1994):  

“Neste cenário, importa aclarar quais são os novos agentes que participam do processo 
histórico e que, a partir de suas aspirações, carências e exigências, vêm se afirmando como 
fatores potenciais de produção jurídica. Trata-se de extrair a constituição da normatividade não 
mais e apenas das fontes ou canais habituais clássicos representados pelo processo legislativo e 
jurisdicional estatais, mas captar o conteúdo e a forma do fenômeno jurídico mediante a 
informalidade de ações concretas de atores coletivos, consensualizados pela identidade e 
autonomia de interesses do todo comunitário, num locus político, independentemente dos 
rituais formais de institucionalização. Quer-se com isso evidenciar que, num espaço público 
descentralizado, marcado pela pluralidade de interesses e pela efetivação real das necessidades 
humanas, a juridicidade emerge das diversas formas do agir comunitário, mediante processos 
sociais auto-reguláveis advindos de grupos voluntários, comunidades locais, associações 
profissionais, corpos intermediários, organizações sociais etc..... Sendo assim, a reflexão fixa a 
prioridade nos movimentos sociais como símbolo maior e mormente o mais significativo de 
um novo sujeito histórico, personagem nuclear de uma ordem pluralista, fundada num outro 
modelo de cultura político-jurídica.” (Wolkmer, 1994, p. 107). 

 

A ocupação de um engenho pelo MST, ou por qualquer outro movimento, é o 

início da solução de um problema que o Estado historicamente se declarou impossibilitado 

de resolver. Nas palavras de João Pedro Stedile, liderança nacional do MST, “quem decide 

o volume e a velocidade das famílias assentadas é a força do povo de se organizar e 

continuar ocupando os latifúndios e colocando o povo nos acampamentos” (Scolese, 

2003).  A exemplificação desta questão está posta nos casos da Usina Central Barreiros, na 

Zona da Mata Sul; e do Engenho Bonito, em Condado/PE (Zona da Mata Norte).  
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A Usina Central Barreiros, no município do mesmo nome, já contou com quase 

4 mil empregados na década de 70, auge de sua produção. Nos anos 80, enfrentou a crise 

estudada neste trabalho, o que culminou com a decretação da falência em finais dos anos 

90. O epílogo da vida da Central Barreiros termina com um saldo de vários engenhos 

improdutivos e milhares de trabalhadores rurais, e outros tantos industriários, 

desempregados24. Trabalhadores rurais sem-terra ligados ao MST, CPT, MT e MTB 

ocuparam os engenhos da Usina Central Barreiros, em meados da década de 90. Os 

movimentos dividiram as terras dos engenhos, iniciaram o cultivo e fizeram o 

planejamento da produção que poderá advir da terra, assim como os projetos de habitação, 

educação e saúde. Tornaram a ocupação de terras não mais somente um esbulho 

possessório, mas legítimo direito primário, em busca da finalidade maior: o direito à 

propriedade da terra.  

Quanto ao Engenho Bonito, ocupado por integrantes do MST, desde 1996, a 

desapropriação esbarrou em problemas de ordem técnica e jurídica. Pois bem, em junho de 

2003, o líder do MST no estado, Jaime Amorim, deu um prazo de 15 dias (Guibu, 2003) 

para o INCRA resolver a questão, que se arrasta há 7 anos. Como já era sabido que um 

problema tão antigo não seria resolvido em 15 dias, o MST fez o trabalho destinado aos 

técnicos do INCRA ou das associações, demarcando a terra e entregando lotes de 8 

hectares cada a 80 famílias, que já cultivavam no local.  

O Estado reserva para si algumas atividades formais no processo de reforma 

agrária, como as vistorias, os parcelamentos (“loteamento”), a liberação de recursos e, 

anteriormente, os projetos de assistência técnica (função que foi delegada às associações e 

cooperativas dos próprios assentados). Nestes dois casos apresentados, a formalidade 

estipulada pelo sistema normativo e reservada pelo Estado aos seus agentes também foram 

supridas pelos movimentos de trabalhadores rurais sem-terra, cujas lideranças entendem 

                                                 
24 Fonte: STR de Barreiros 
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que estão preparadas para realizar as funções do INCRA, sem maiores atropelos, como 

afirmou Jaime Amorim, no momento em que deu prazo para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) resolver o problema do Engenho Bonito: 

“Vamos assentar as famílias, independentemente do Incra [Instituto Nacional de colonização e 
Reforma Agrária]” (Guibu, 2003).        
 
 
Posteriormente, quando determinou o assentamento das famílias naquele 

engenho, Jaime Amorim afirmou que os sem-terra estavam “realizando um trabalho que o 

Incra não fez, mas deveria ter feito há muito tempo. Quem está acampado há sete anos 

sabe que a reforma agrária só sai do papel assim”  (Guibu, 2003).   

O contexto da reforma agrária no Brasil demonstra o repasse à sociedade civil 

das responsabilidades e atribuições antes inerentes ao poder público. Pode-se dizer, então, 

que a necessidade surgida no ambiente social estudado fez com que os indivíduos 

buscassem os objetivos comuns na associação, por inércia de quem deveria agir como tal, 

ou seja, o Estado. É o que se pode depreender nas assertivas de Bobbio (1992), afirmando 

que 

“Quando se fala de sociedade civil na primeira dessas acepções quer-se dizer, em 
correspondência consciente ou não consciente com a doutrina jusnaturalista, que antes do 
Estado existem várias formas de associação que os indivíduos formam entre si para a satisfação 
dos seus mais diversos interesses, associações às quais o Estado se superpõe para regulá-las mas 
sem jamais vetar-lhes o ulterior desenvolvimento e sem jamais impedir-lhes a contínua 
renovação.” (Bobbio, 1992, p. 35). 
 
 
As associações de que trata Bobbio, transportadas para a hipótese da pesquisa 

em tela, são, também, as organizações de trabalhadores rurais que buscam o direito de 

propriedade da terra, reivindicam medidas governamentais que implementem a reforma 

agrária e querem o reconhecimento social dessas ações como pressupostos de um novo 

contexto da vida no campo. Os movimentos sociais de luta pela terra agiram enquanto 

aglutinadoras de indivíduos conscientes e partícipes de um mesmo objetivo e cuja 

finalidade da associação entre eles seja obter terras e transformar a sua condição social e a 
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visão de mundo rural. Portanto, não há como contestar a legitimidade de tais pressupostos, 

pode-se enveredar pelo caminho da prova de sua ilegalidade apenas, mas isso está sendo 

superado judicialmente por conta de haver dispositivos constitucionais contempladores dos 

pleitos da sociedade civil, enquanto o Estado “dorme”. 

Os sucessivos governos não cumpriam as designações de alguns textos 

constitucionais brasileiros do século XX, que tratavam da “função social” da propriedade. 

O artigo 5º, inciso XXII, da Constituição de 1988 garante o direito de propriedade, desde 

que cumprido o requisito do inciso XXIII: a função social da propriedade. Mas o que seria 

função social? A mesma Constituição, no artigo 186, estabelece os critérios para que uma 

propriedade venha a cumprir sua função social, quais sejam: 

 
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 
I - aproveitamento racional e adequado;  
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;  
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
 

A exigência de que a propriedade exerça a função social é antiga no direito 

brasileiro. A reforma agrária sempre foi um problema social a ser resolvido e os 

instrumentos estavam postos à disposição dos governos para a solução do problema. 

Existiam propriedades improdutivas, que não respeitavam a função social da propriedade, 

como determinava a Constituição; assim como existia a demanda dos trabalhadores rurais 

por terras. Qualquer ocupação de terra produtiva ou que exercia sua “função social” ou 

não, era interpretada a luz do direito como esbulho possessório, previsto na legislação civil 

e passível de reintegração de posse liminar. As ocupações de terra, no final dos anos 80 e 

início dos anos 90, organizadas pelos movimentos sociais, estabeleceram que não se 

tratava apenas de uma pendenga jurídica pela posse da terra, e sim de uma complexa e 

importante questão social. 



 98

Daí em diante, a interpretação da norma e a aplicação dos preceitos 

constitucionais pelo Poder Judiciário passaram a ser divergentes. Alguns juízes e tribunais 

(ou suas câmaras/turmas) continuaram a reintegrar os proprietários na posse das fazendas e 

engenhos, liminarmente; enquanto outros passaram a exigir a demonstração do 

cumprimento da função social da propriedade, para depois julgar a reintegração de posse. 

Mas essa mudança já poderia ter ocorrido há muitos anos, tendo em vista que a exigência 

do cumprimento da função social é antiga. A nova posição jurídica do Poder Judiciário 

estava nascendo da atuação dos movimentos sociais. É o que se depreende do voto do 

Desembargador Carlos Rafael dos Santos Júnior, em decisão no Agravo de Instrumento nº 

70003434388 (novembro de 2001), do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde os 

proprietários de uma fazenda queriam a retirada liminar dos sem-terra que a invadiram: 

“Com estas considerações, pensa-se que se há de construir uma nova exegese da norma a 
respeito da posse e da propriedade imóveis, dando vida efetiva ao conceito da função social da 
propriedade, que certamente não encontra lugar no texto constitucional por circunstância de 
simples diletantismo. Nesse sentido, de ser a denominada função social da propriedade, não é 
novidade no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista sua previsão constitucional remontar à 
Constituição de 1934 art. 115). Na carta política outorgada de 1969 (Emenda Constitucional nº 
1/69), igualmente não foi esquecida [...] De todo o exposto, a conclusão é única. Não há mais 
como se vedar, ao juiz, a investigação acerca da função social da propriedade, quando se vê o 
Judiciário diante de conflitos agrários como o ora em pauta. Sustentar o contrário, a meu 
juízo, significa negar vigência ao próprio Texto Maior, submetendo-o a garrote de norma 
processual que tem por finalidade, exatamente, da efetividade ao direito material, jamais 
impedir seu exercício. E isto que é violar a lei.”25  
 

Contrária a perspectiva apresentada aqui, de que a ação coletiva se tornou fonte 

de produção jurídica, tem-se que as ocupações de terra apenas exerceram pressão sobre o 

Poder Judiciário para que cumprisse a Norma Constitucional. Não foi só isso. As decisões 

liminares de reintegração de posse eram a regra instituída no Código Civil e de Processo 

Civil, que nunca se adaptaram aos mandamentos constitucionais da função social da 

propriedade, como base de seus preceitos. A força do Texto Constitucional (que poderia ter 

norteado  a  ação  do  Estado  para  a implementação  da  reforma agrária  em áreas que não 

                                                 
25 Grifo da pesquisa 



 99

atendiam à função social) estava adormecida, praticamente sem vigência desde de 1934, 

como foi visto. O que fizeram os movimentos de luta pela terra foi revigorar o direito, 

fizeram renascer o poder de uma Norma Constitucional. A evidência maior veio quando foi 

sancionada a Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, estabelecendo que as propriedades 

que não cumprissem a função social estariam passíveis de desapropriação e definindo (sem 

necessidade objetiva, pois já tinha sido feito com as mesmas palavras no artigo 186 da 

CF/1988) o que é “função social” da propriedade. 

Não resta dúvida que o ajustamento da legislação infra-constitucional e o 

cumprimento dos próprios preceitos da Constituição advieram da atuação dos movimentos 

sociais na década de 90. Nesse sentido, no mesmo Agravo de Instrumento 

supramencionado, o Desembargador Mário José Gomes Pereira embasou sua decisão em 

favor dos sem-terra, da seguinte forma:    

“Contudo, nem o Código Civil, ao disciplinar a posse, nem o Código de Processo Civil, ao 
estabelecer os mecanismos de tutela da posse, receberam qualquer alteração decorrente do 
princípio da função social da propriedade, adotada pela Constituição Federal de 1988. A falta 
de ajustamento daqueles códigos a atual Constituição, quanto à função social da propriedade, 
torna impossível à justiça, a administração pacífica ou a composição dos litígios que ora 
alarmam o país, entre trabalhadores sem-terra e proprietários rurais.”26 

 
 
O novo direito de ocupar áreas improdutivas, porque não atendem a função 

social, sem que haja a reintegração de posse liminar, teve como fonte a ação coletiva dos 

trabalhadores rurais, organizados pelos movimentos sociais de luta pela terra, sem sombra 

de dúvidas. A sociedade civil e o Estado agem na formação da estrutura social e na sua 

manutenção, bem como na permanência do status quo que lhes melhor favoreça. Ora, 

quem pode formar e manter pode, também, transformar a vida societária. Implementar essa 

transformação também é uma atribuição da sociedade civil, talvez mais dela do que do 

próprio Estado, e é na sociedade civil que emergem os movimentos sociais. 

                                                 
26 Grifo da pesquisa 
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5.4 – O Respeito dos Movimentos Sociais ao Ordenamento Jurídico 

Não seria exagerado afirmar que houve uma revolução na questão agrária na 

Zona da Mata de Pernambuco. No local onde reinavam absolutos os senhores de engenho, 

há 400 anos, foram desapropriados 95 engenhos de cana27. Mas a revolução dos 

movimentos   sociais  de  luta   pela   terra  foi  localizada e  pacífica,  além  de  respeitar  o 

ordenamento jurídico vigente, o que foge do conceito tradicional de revolução como uma 

transformação mais ampla, e no mais das vezes de forma violenta. Apesar das acusações de 

agir ao arrepio da lei e dos excessos cometidos pelos integrantes do MST em algumas 

ocasiões, como no caso da ocupação da Usina Aliança, em 2002 (os sem-terra depredaram 

a sede e a Casa Grande da usina), a conduta dos movimentos sociais de luta pela terra, em 

cumprimento aos preceitos do ordenamento jurídico, chega a surpreender, pois se trata de 

organizações que pretendem – já estão fazendo – transformar uma estrutura econômica e 

social baseada no poder da classe dominante.  

Seria necessário um estudo mais cauteloso para encontrar na história da 

humanidade movimentos revolucionários que sigam os ditames estabelecidos nas normas 

impostas pela classe antagônica e que detém o poder político do Estado. Essa assertiva está 

baseada nos fatos recentes da história dos movimentos sociais no Brasil, e na Zona da Mata 

de Pernambuco não foi diferente. Por que os movimentos sociais de luta pela terra, 

praticamente, estancaram as ocupações de terra na zona canavieira do estado, a partir do 

final de 2000?  

Havia um crescente de ocupações em todo o estado: em 1991 foram duas 

ocupações; em 1995, 12; em 1997 foram 53 imóveis ocupados por sem-terra; mais 74 em 

1998; 70 em 1999; 64 em 2000; e 06 em 2001. A suspensão das ocupações foi o reflexo da  

Medida Provisória  nº 2027/2000,  que  determinava o  impedimento das vistorias em áreas  

                                                 
27 Dados do INCRA no ano de 2002.  
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ocupadas por entidades associativas de trabalhadores sem-terra. 

Essa Medida Provisória foi uma arma estratégica utilizada pelo governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, sob os cuidados do ministro do desenvolvimento 

agrário da época, Raul Jungmann, para inibir as ocupações de terras e diminuir as 

ocorrências de conflitos no campo. O sucesso da medida não se deu pela sapiência dos seus 

artigos, mas pelos objetivos traçados pelos movimentos sociais para os seus próprios 

passos. Mesmo com a reforma agrária sob seu controle, o MST e os demais movimentos 

que lutam pela terra reconhecem a força do Estado enquanto entidade jurídica e de poder 

econômico na questão agrária. Desencadear uma mobilização no campo para ocupar terras 

que pretendiam ver desapropriadas era uma medida insana, tendo em vista que passou a ser 

ilegal e impeditiva do avanço, pois só prejuízos traria para o alcance das metas dos sem-

terra. E assim ocorreu nos primeiros dias em que entrou em vigor a Medida Provisória em 

tela, provocando a declaração do governo federal de que várias propriedades estariam fora 

dos procedimentos de vistoria do INCRA, por dois anos. 

A medida do governo surpreendeu os movimentos, que ainda não tinham 

desenvolvido estratégias para contornar as conseqüências da lei. No município de Escada 

(Mata Sul), por exemplo, o MLST e o MTRUB ocuparam o Engenho Timbuaçu, em 01 de 

maio de 2001. No entanto, o MST havia solicitado ao INCRA a vistoria daquela área, 

havia algum tempo, e aguardava as providências do órgão com seus integrantes acampados 

em uma área do governo estadual, próxima ao engenho pretendido, justamente para 

contornar a proibição legal. Pelos termos da Medida Provisória nº 2.027/2000, o Engenho 

Timbuaçu ficaria por dois anos com sua vistoria suspensa, o que causou atrito entre as 

lideranças dos três movimentos. 

Para fugir das conseqüências daquela norma provisória, os movimentos sociais 

passaram  a  ocupar  áreas contíguas àquelas  realmente  pretendidas: margens de rodovias,  
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áreas de domínio público, propriedades produtivas etc, e empreenderam ao longo desses 

três anos uma série de mobilizações com o intuito de pressionar o governo federal a 

derrubar tal medida provisória, cujos termos estão em vigor até o presente momento. O 

procedimento dos movimentos sociais de luta pela terra mais demonstrou respeito ao 

balizamento jurídico imposto pelo convívio social, do que estarem agindo ao arrepio da lei 

e trazendo desassossego ao campo. A inquietação no meio rural brasileiro foi causada pelo 

modelo agrário concentrador e pelas condições sócio-econômicas impostas aos 

trabalhadores rurais. A questão agrária no Brasil só tomaria rumos desesperadores para a 

sociedade, caso os movimentos sociais agissem com o radicalismo típico de organizações 

revolucionárias pela força, como no caso colombiano.  

Fora irrelevantes excessos cometidos por alguns de seus membros, os 

movimentos sociais de luta pela terra atuantes no Brasil, e na Zona da Mata de 

Pernambuco, vêm agindo de acordo com as funções que abraçaram. São entidades 

contestatórias da estrutura constituída e tida como arcaica e concentradora de renda e 

terras, e que estão conscientizando uma parcela dos trabalhadores rurais mais necessitados 

para que busquem seu direito à propriedade da terra e melhores condições de vida 

societária. O enquadramento legal das ocupações de terra como esbulho possessório, na 

forma prevista na legislação civil, é ofuscado pelo não cumprimento da função social da 

propriedade, o que não raro vem inspirando juízes de várias cortes a não deferirem pedidos 

de reintegração de posse das terras ocupadas pelos integrantes dos movimentos sociais do 

campo. O apoio popular àqueles que lutam pela reforma vem fazendo com que a sociedade 

inverta a leitura da ocupação de terras: de uma agressão, passa a ser uma legítima ação de 

defesa dos direitos sociais e não tardará para se transformar em direito institucionalizado. 
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5.5 – As Reações do Estado contra a Atuação dos Movimentos Sociais 

O governo Fernando Henrique Cardoso tinha ciência de que os movimentos 

sociais estavam conduzindo a reforma agrária e, além da Medida Provisória nº 2.027/2000, 

tomou algumas outras providências no mesmo sentido, com o intuito de conter a ação dos 

movimentos junto aos beneficiários da reforma agrária. O MDA pretendia assentar seus 

próprios sem-terra, como se existissem, e lançou uma iniciativa de cadastramento pelos 

correios. De acordo com o método do MDA, somente agricultores cadastrados no INCRA, 

via formulário impresso (Anexo 4), poderiam participar do programa de reforma agrária, 

ou seja, mesmo que estivessem ocupando a terra por vários anos, sob a orientação de um 

movimentos social, não poderiam ser beneficiários de uma parcela, por não ter preenchido 

um impresso oficial. 

As reações dos movimentos sociais foram das mais diversas. A CPT, 

representada pela coordenadora Marluce Melo, manifestou o desaprovo garantindo que 

nenhum sem-terra sob sua orientação faria o cadastramento, pois esse programa não passa 

da uma piada de mau gosto (Jornal do Commercio, 2001). Por sua vez, o MST pretendia 

cadastrar 50 mil pessoas nas agências dos correios, como forma de demonstrar a 

inviabilidade da iniciativa, mas parecida com uma quebra de braços com pouca finalidade 

prática. Que o INCRA intencionasse cadastrar pretendentes para a reforma agrária, mas 

tornar um simples cadastramento uma condição sine quo non somente acirrou os ânimos e 

o conflito das entidades com o governo federal. 

Além de organizar manifestações, nas quais milhares de formulários de 

cadastramento da reforma agrária foram queimados no centro do Recife, Jaime Amorim, 

líder do MST em Pernambuco, reagiu da seguinte maneira: 

“Vamos montar postos de cadastramento em todos os municípios onde temos acampamentos ou 
assentamentos. Se o ministro afirma que vai assentar todas as famílias que se cadastrarem 
vamos das o número exato pra ele. Assim que sabe finalmente conseguiremos a terra pela qual 
tanto lutamos.” (Jornal do Commercio, 2001). 
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A Fetape também se manifestou contrária ao cadastramento pelos correios na 

voz de seu antigo diretor, João Santos (atualmente líder da OLC), que entendeu ser 

inacreditável “uma proposta que promete entregar ao povo, através dos Correios, a terra 

que tanto lutamos para conseguir” (Jornal do Commercio, 2001). 

Ainda em 2001, o INCRA determinou, através da Portaria nº 101, de 22 de 

fevereiro de 2001 (de âmbito Nacional), que o assentado que participasse de manifestações 

organizadas pelos movimentos sociais, do tipo ocupação de prédios públicos ou de 

propriedades privadas, seria excluído do programa de reforma agrária, perdendo, inclusive, 

a terra, no caso de já ter recebido sua parcela. O argumento do órgão público para a 

investida contra o trabalhador rural foi de que os assentados que participam dessas ações 

não trabalham nas suas parcelas e, conseqüentemente, desperdiçam os recursos federais.28  

Em um país livre, em busca da consolidação de sua democracia, saído de uma 

ditadura militar e sob um governo democrático (2º mandato de FHC), a portaria do INCRA 

pareceu fora de contexto e trouxe surpresa a diversos seguimentos da sociedade, 

principalmente aos movimentos sociais. 

Como a surpresa se torna relativa após uma reflexão sobre o ato que a motivou, 

viu-se que a portaria fazia parte do processo de intimidação do governo federal sobre os 

trabalhadores rurais sem-terra. O MDA apostava que o MST ficaria totalmente 

enfraquecido, caso fossem assentados seus integrantes. Com isso, faltariam quadros nas 

fileiras do movimento para a continuidade da luta pela terra, pois todos seriam “com terra”. 

Ao equiparar ocupação de terras, cuja definição jurídica vem promovendo debates no 

judiciário, com seqüestro depredação de patrimônio etc., a leitura mais apurada sobre o 

teor da portaria em tela, faz crer que o Estado visava inibir, ou mesmo impedir, que um 

                                                 
28 Declaração do ex-secretário nacional de reforma agrária, Orlando Muniz, ao Diário de Pernambuco na 
reportagem “Secretário adverte assentado do INCRA”, de 21 de abril de 2001, p. C5. 
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cidadão brasileiro participasse de uma manifestação livre e espontânea de sua vontade, um 

legítimo direito de quem passou anos sem direito algum.  

Ora, as ocupações de terra eram forma de manifestação das agruras da classe 

dominada e paupérrima em busca de melhores condições de vida. Uma ação coletiva 

legítima foi confundida pelo Estado com crimes inaceitáveis, ameaçando os trabalhadores 

rurais, que participarem de forma direta ou indireta daquelas ações, de perderem sua terra, 

ou seja, de perderem tudo que têm; seus sonhos de anos debaixo de uma lona preta. Sequer 

o Código Penal Brasileiro reserva ao cidadão uma pena tão grave. 

As palavras do então secretário de nacional de reforma agrária, Orlando Muniz, 

em defesa dessa portaria, em 2001, deixa transparecer que o governo federal da época 

gostaria de ver os trabalhadores rurais segregados nos projetos de assentamento, isolados e 

despolitizados, em nome do pseudo-retorno do investimento público. A retomada sumária 

por parte do governo federal da parcela do assentado que participar, direta ou 

indiretamente (ressalte-se), de ocupação de outras terras (em apoio ao movimento social no 

qual acredita e em solidariedade a outros companheiros de luta, que ainda não conseguiram 

sua parcela) pode ser comparada, sem sombra de dúvidas, às providências dos membros 

das fascios italianas da década de 20, do século passado. A atitude do INCRA se torna 

mesmo espúria, quando da leitura da ementa da portaria supramencionada, que descreve 

objetivo diverso daquele para o qual se destina:  

Portaria Nº 101 - 22 de Fevereiro de 2001  -  
Trata de critérios para vistoria de imóveis rurais invadidos.29 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA – INCRA, no uso das atribuições [...], resolve: 
Art. 1º – Sujeitar-se-ão à sumária exclusão e eliminação de Programa de Reforma Agrária do 
Governo Federal as pessoas que forem efetivamente identificadas como participantes diretos ou 
indiretos de invasões ou esbulhos de imóveis rurais, inclusive aqueles que estejam em fase de 
processos administrativos de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária, ou sendo objeto 
de processos judiciais de desapropriação em vias de imissão de posse ao Incra; bem assim as 
que participarem de invasões de prédios públicos e de ações de ameaça, seqüestro ou 
manutenção de servidores públicos em cárcere privado, ou de quaisquer outros atos de 
violência.  

                                                 
29 Grifo da pesquisa. 
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Parágrafo Único – A exclusão e a eliminação sumária do Programa de Reforma Agrária de 
Governo Federal aplicar-se-á, inclusive, aos atuais beneficiários de lotes em Projetos de 
Assentamento e de Colonização do Incra e aos pretendentes inscritos e cadastrados para seleção 
de candidatos ao acesso à terra.  
Art. 2º – Determinar à Superintendência Nacional do Desenvolvimento Agrário, que defina os 
procedimentos para cumprimento de art. 1º desta Portaria, estando autorizada a expedir normas 
de execução nos termos da legislação vigente visando a aplicação desta Portaria.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Não há alusão à vistoria de propriedades invadidas em nenhuma linha da norma 

administrativa em tela. A atitude do INCRA é o reconhecimento do caráter perverso da 

portaria em comento; uma tentativa de esconder o ato administrativo antidemocrático, 

instituído à luz de preceitos ditatoriais díspares com o Estado Democrático de Direito. Essa 

portaria é uma “página infeliz da nossa história”.        

 Portanto, a cada ação não-planejada (aparentemente implementada no calor da 

emoção do momento político) do MDA os movimentos sociais se fortaleciam e a 

credibilidade junto aos trabalhadores aumentava. Na ausência de planejamento e políticas 

públicas definidas, o governo federal improvisava, ao invés de aproveitar o momento 

político histórico e realizar a reforma agrária brasileira. O descrédito do governo Fernando 

Henrique Cardoso chegou ao ápice com a divulgação de números da reforma agrária 

superestimados, sem que o INCRA tivesse condições técnicas de confirmá-los. O então 

ministro Raul Jungmann defendia que “assentados” eram as pessoas cadastradas no 

INCRA, longe muitas léguas e dias, talvez anos, do acesso ao direito efetivo da 

propriedade da terra. A manobra política com os números da reforma agrária foi exposta 

nos Estados Unidos pela revista Newsweek, no início de 200230, revelando o grau de 

desorientação do Estado brasileiro quando o assunto é reforma agrária.         

5.6 – A Violência no Processo de Reforma Agrária na Zona da Mata 

Aqueles que bem conhecem a história de violência contra os trabalhadores 

rurais que manchou de sangue a Zona da Mata no século passado, com assassinatos de 

                                                 
30 Reportagem publicada pela revista Época, de 23 de abril de 2002, p. 40, sob o título: Reforma Enfeitada.  
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líderes sindicais, repressão policial, ação de milícias privadas etc., poderão avaliar com 

mais objetividade os números da violência no processo de reforma agrária que se instalou 

na região da cana-de-açúcar em Pernambuco, nos anos 90.  

Os movimentos sociais que lutam pela terra na Zona da Mata já foram 

acusados por alguns segmentos da sociedade de formarem milícias armadas para ocupar 

terras na região. Isso não aconteceu apenas em Pernambuco, no Estado de Alagoas, os 

proprietários rurais acusaram o MT, a CPT e o MST de organizarem trabalhadores rurais 

armados nos acampamentos, com o objetivo de empreender um conflito armado. 

Imediatamente, os movimentos supramencionados se dispuseram a abrir os acampamentos 

à inspeção da Polícia Militar de Alagoas e não se tem notícia de apreensão de armamento 

“digno” de milícias armadas. A mesma situação é encontrada em Pernambuco, sem que os 

denunciantes consigam provar a existência dessas armas, o que poria os movimentos 

sociais em posição de contraste com os anseios não-belicosos da sociedade brasileira. 

Definitivamente a reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco nos anos 

1990 está longe, nos métodos empregados pelas partes envolvidas, daquelas reformas 

advindas de processos violentos, como no México, com Emiliano Zapata, no início do 

século XX; e na Bolívia, na década de 50 (Veiga, 1984, p. 39-44;61), onde houve um 

levante armado dos camponeses. Apesar do termo “violência” ser amplo, traduz várias 

formas de ação, houve a opção na presente pesquisa de avaliar se o processo de reforma 

agrária foi violento, ou não, a partir do número de mortes no conflito pela posse da terra, 

excluindo os óbitos em decorrência de questões trabalhistas, infelizmente. A CPT faz um 

levantamento da violência no campo no Brasil e nesses documentos a comissão constata as 

mortes ocorridas nos diversos conflitos ali travados. Com base nessas informações e no 

acompanhamento da questão pelo pesquisador ao longo de alguns anos, foi confeccionado 

um quadro  (Tabela 10), que segue abaixo, contendo as mortes em decorrência do conflito 

pela posse da terra na Zona da Mata, desde o início da década de 1990 até 2002. 
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Buscou-se demonstrar que as mortes relacionadas com a questão fundiária 

ocorreram no período de maior efervescência dos acampamentos na Zona da Mata 

pernambucana, conforme comparação com os dados contidos na Tabela 10, indicando 

haver relação entre a violência no campo e o processo de reforma agrária em andamento. 

Na análise da questão de forma abrangente, ou seja, da reforma agrária brasileira, em 

comparação com o que ocorre em outros estados da Federação, como no Pará, por 

exemplo, o número de mortes poderia apontar para um índice pequeno de violência.  

Mas o grau de relatividade da classificação da reforma agrária na zona 

canavieira pernambucana como violenta, ou não-violenta, torna a análise inconclusiva. 

Para alguns, uma única morte em decorrência do conflito pela posse da terra grava o 

processo como violento; enquanto para outros, o conflito regional deve ser inserido no 

contexto nacional. Portanto, optou-se por constatar os fatos e correlacionar o aumento de 

ocupações (conflitos) de terras na Zona da Mata e RMR com a ocorrência de mortes 

violentas em conflitos pela posse da terra nas mesmas mesorregiões. Além das mortes das 

pessoas listadas, há registros de óbitos de trabalhadores rurais assentados, e outros de 

acampados, mas os indícios apontam para motivos não relacionados com a questão agrária 

e como até o momento não se obteve a definição do que tenha levado às mortes, esses 

registros não foram trazidos à pesquisa. 



                                       Tabela 10. Mortes em Conflitos pela Posse da Terra na Zona da Mata de PE entre 1990 e 2002 

Nº NOME DA VÍTIMA ANO DA MORTE OCUPAÇÃO LOCAL DA MORTE 
1 Inácio José da Silva 1997 Sem-Terra Nazaré da Mata 
2 Pedro Augusto da Silva 1997 Sem-Terra Nazaré da Mata 
3 Cícero Gomes da Silva 1997 Sem-Terra Pombos 
4 Manoel Teles Barbosa Filho 1998 Sem-Terra Tamandaré 
5 Severino Manoel dos Santos 2000 Secretário do STR Glória de Goitá 
6 José Marlúcio da Silva 2000 Sem-Terra Recife (RMR) 
7 Reideclildon Paulo da Silva  2000 Sgt PM/PE Igarassu (RMR) 
8 Emanoel Belarmino do Nascimento 2001 Sem-Terra Quipapá 
9 Pedro Miguel Demésio 2001 Sem-Terra Vitória de Santo Antão 

10 Amaro Rodrigues de Melo 2002 Sem-Terra Tamandaré 

ANO Nº DE 
MORTES 

1990 0 
1991 0 
1992 0 
1993 0 
1994 0 
1995 0 
1996 0 
1997 3 
1998 1 
1999 0 
2000 3 
2001 2 
2002 1 
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                             Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco e Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (sucessivamente)



5.7 – Resultados da Atuação dos Movimentos Sociais 

Os números da reforma agrária na Zona da Mata e RMR (de 1990 a 2002) 

impressionam, tendo em vista o contexto histórico da zona canavieira, que já amplamente 

apresentado neste estudo. Em uma região onde predominou por séculos a cana-de-açúcar e 

a dominação dos senhores de engenhos e usinas, terem sido desapropriados 95 engenhos de 

cana são números que podem ser comparados com aqueles advindos de revoluções 

violentas.  

Levando em consideração que não houve reforma agrária por iniciativa do 

INCRA/PE na Zona da Mata e RMR, praticamente, pois todas as desapropriações foram 

fruto de ações efetivas dos movimentos sociais de luta pela terra, a abrangência da atuação 

dessas organizações fez com que levassem a reforma agrária a 54,38% dos municípios da 

Zona da Mata e RMR. Até 2002, 31 municípios das duas mesorregiões contavam com 

assentamentos da reforma agrária, que beneficiaram 5.809 famílias, em 87 projetos (PA’s), 

conforme a “radiografia” da reforma agrária apresentada na Tabela 11, obtida com base 

nos números oficiais, nos 57 municípios que formam a Zona da Mata de Pernambuco e a 

RMR. 

Na Zona da Mata Norte, onde, teoricamente, a atividade sucro-alcooleira pode 

se desenvolver melhor devido à topografia menos colinosa, terras de tabuleiro mais 

próprias para o cultivo da cana-de-açúcar etc., os números da reforma agrária são menos 

expressivos. A crise do setor parece ter abalado menos as empresas ali localizadas, pois 

foram sete indústrias sucro-alcooleiras fechadas na década de 90, contra 11 na Zona da 

Mata Sul (SUDENE, 1996, p. 30), além da menor dimensão territorial da Mata Norte (em 

relação à Sul). 

Quanto à presença dos movimentos sociais, a Fetape teve pouca participação 

nos conflitos e ocupações na Mata Norte, apenas 14,4%, mas efetivou 38,4% dos seus 

pleitos, transformados em PA’s.; enquanto o MST, que tivera 37 áreas pleiteadas na Mata 
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Norte (Tabela 7), somente conseguiu a efetivação de 7 assentamentos; porém, como a 

Mata Norte só conta com 13 assentamentos (Tabela 11), os poucos assentamentos 

representaram 53,8% do total. O insucesso da atuação dos outros movimentos presentes na 

Mata Norte (21% dos 76 conflitos e ocupações naquela microrregião) também influenciou 

no resultado da reforma agrária, pois nenhuma área pleiteada por eles, isoladamente, foi 

transformada em PA, como pode ser visto na Tabela 11. 

Nas áreas onde a crise do setor sucro-alcooleiro foi mais acentuada ocorreu 

maior avanço da reforma agrária. Por esse motivo, a RMR apresenta números mais 

contundentes do que a Mata Norte. Das 5 empresas que funcionavam em 1995 (SUDENE, 

1996, p. 30), apenas 2 operaram em 2003 (Usinas Bulhões – Jaboatão dos 

Guararapes/Moreno; e Bom Jesus – Cabo) e mais duas já haviam paralisado sua produção 

(Destilaria LAISA e Usina Tiúma). Portanto, a indústria sucro-alcooleira foi praticamente 

dizimada na RMR, justificando uma maior reforma agrária na mesorregião, dentro dos 

critérios adotados na hipótese da pesquisa. 

Na Zona da Mata Sul, a reforma agrária foi sentida com maior ênfase. Em 70% 

dos municípios ocorreram assentamentos da reforma agrária, perfazendo um total de 3.518 

famílias assentadas, ou seja, 60,5% do total de famílias beneficiadas na Zona da Mata e na 

RMR, somadas. Praticamente em todas as áreas da Mata Sul houve fechamento de usinas e 

destilarias, impulsionando o desemprego na microrregião e a atuação de 10 movimentos 

sociais de luta pela terra. A Fetape teve um desempenho significativo, juntamente com o 

MST, mas superando este em números de assentamentos sob sua influência 28; contra 26 

do MST. Também pode-se auferir a eficiência com que atuou a Fetape, pois mobilizou 

trabalhadores rurais em 47 ocupações e conflitos (26,1%) e domina 28 assentamentos 

(47,45% do total da ZM e RMR). Quanto aos outros movimentos sociais, que não 

conseguiram concretizar assentamentos na Mata Norte, estes influenciam 10,16% de 
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assentamentos na Mata Sul (06 PA’s), contribuindo com a melhora dos números da 

reforma agrária na microrregião, em relação à RMR e Mata Norte.  

O MST se mostrou combativo também na Zona da Mata Sul, consolidando-se 

como o maior movimento social em atuação em toda zona canavieira de Pernambuco. A 

liderança do MST não está caracterizada no maior número de assentamentos sob sua 

influência, pois os índices são mais favoráveis à Fetape (44,82% contra 43,67% do MST), 

mas na junção geral dos números (presença geográfica, ocupações, conflitos, 

assentamentos etc.), fazendo com que o MST desponte como a organização que mais 

famílias mobilizou para a luta pela terra.          



 

 
Tabela 11. RESUMO DE ASSENTAMENTOS NA ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO E RMR31 

            
                Questões  
                                 
  Regiões 

Total de 
Assenta-
mentos 

Famílias 
Beneficia-

das 

Municípios 
Atingidos32 

Imóveis 
Desapro-
priados 

Total de 
Hectares 

Assenta-
mentos com 
influência 
do MST 

Assenta-
mentos com 
influência 
da Fetape 

Assenta-
mentos com 
influência 
de outros33 

movimentos 

31** 38*** 39*** 11*** Geral (Zona da 
Mata +RMR) 87 5.809 

 54,3% 
95 53.729,9 

43,6% de 87   44,8% de 87  12,6% de 87 

13 890 08 14 6.451,4 7 05 - Zona da Mata  
Norte  14,9%   15,3%  25,8%  14,7%  12%  18,4%   12,8%  - 

59 3.518 17 65 36.540,1 26 28 06 Zona da Mata  
Sul  67,8%  60,5%  54,8%  68,4%  68%  68,4%  71,7%  54,5% 

15 1.401 06 16 10.738,4 05 06 05  
RMR 

  17,2%  24,1%  19,3%  16,8%  19,9%  13,1%  15,3%  45,4% 

Fonte: Dados colhidos junto ao INCRA/PE e correspondentes ao período de janeiro de 1990 a  maio de 2002. 
** Esse percentual se refere ao total de municípios das três áreas (57). 
***Esses percentuais se referem ao total de assentamentos (87), o restante dos percentuais são derivados do total de cada coluna.  

                                                 
31 Os dados primários estão disponíveis na integra do Anexo 6. 
32 Municípios da Zona da Mata = 43 ( Mata Norte = 19; Mata Sul = 24); RMR = 14 (Incluindo Recife); Total (Zona da Mata + RMR) = 57 
33 Mata Sul: MCL = 01; MT = 04; MTB = 01 e CPT = 01.   RMR: MT = 05. 



5.8 – A Experiência em um Assentamento da Reforma Agrária na Zona da Mata 

O Engenho Ubu fica localizado no território dos municípios de Itapissuma 

(RMR), Igarassu (RMR), Goiana e Itaquitinga, estes dois últimos pertencentes à Zona da 

Mata Norte. O Ubu é o terceiro maior assentamento da reforma agrária na Zona da Mata de 

Pernambuco, com 1.509,6 hectares e 185 parcelas, e as terras pertenciam à Destilaria Ubu 

e foi declarado de interesse social para fins de desapropriação pelo Decreto s/n, de 26 de 

dezembro de 1994. No decorrer das entrevistas foi constatado que aquela luta pela terra 

teve início quando a Fetape e os STR’s dos municípios onde se localiza o Engenho Ubu 

organizaram a ocupação das terras nos anos de 1993 e 1994. A empresa dona das terras do 

engenho havia paralisado as atividades, devido à crise que se abateu sobre o setor sucro-

alcooleiro, culminando com muitos desempregados na região. Como ocorria em todo país, 

com base na legislação cível, o Poder Judiciário estadual concedeu a reintegração de posse 

da área e imediatamente ficou instalada uma situação de conflito agrário, tendo em vista 

que policiais militares e seguranças da empresa, juntamente com oficiais de justiça 

retiraram os sem-terra da propriedade, conforme se depreende da entrevista com o 

Assentado A. 

Após o cumprimento da medida, o grupo formado por trabalhadores rurais, na 

sua maioria, ergueu um acampamento nas margens da BR –101, no limite da propriedade 

pleiteada. A Fetape iniciou, então, as negociações com o INCRA/PE para demonstrar a 

improdutividade das terras e conseguir a desapropriação. Com a demora da ação do órgão 

estatal, os acampados decidiram ocupar novamente o Engenho Ubu e desenvolver 

agricultura de subsistência, mas outra vez foram retirados do local. Segundo relato dos 

assentados que participaram das ocupações, essa situação ocorreu algumas vezes, sem 

saber precisar quantas ocupações efetuaram, além de outras manifestações com o objetivo 

de impulsionar a máquina estatal para que cumprisse as formalidades do processo de 
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reforma agrária. Essa situação foi narrada por um assentado durante entrevista no Engenho 

Ubu: 

“Já, desde o começo a gente insistia, eles não queriam que a gente trabalhasse mas a gente 
trabalhava, aí a gente botava roçado assim, brigando com o pessoal do engenho, juntava um 
bando de gente aí fazia aquela fileira, uns ficavam de tocalha e os outros trabalhando. De 
tocalha, porque quando viesse alguém parava a enxada e ia enfrentar o pessoal. E assim a gente 
botava roça, tinha feijão, tinha batata doce, macaxeira, inhame, a gente cultivava mesmo no 
primeiro ano [...]. Foi dado (a reintegração de posse) e a gente foi despejado, nos primeiros dois 
meses, mais ou menos, houve um despejo. A gente saiu de lá e veio pra margem da BR (BR-
101/Norte). Aquela faixa que pertence ao governo federal. A polícia veio, despejou o pessoal, 
foi uma segunda-feira de manhã, debaixo de chuva, é... Vieram, desmancharam os barracos, 
botaram fogo nas lonas. Veio com os caminhões pra botar os pessoal tudo em cima. Aí trouxe e 
queria levar pra fora, né? “Não a gente quer ficar na beira da estrada”. Então eles obedeceram, 
deixaram a gente na beira da estrada. Conseguiu lona novamente e montou os barracos tudo na 
beira da estrada. Aí ficou na beira da estrada que é a faixa que pertence ao governo federal. 
Ficamos ali uns cinco meses. Aí a situação muito precária, esquecido, processo não andava, aí a 
gente fazia mobilização de todo tipo, parava as estradas, as vezes por uma hora, aí a imprensa 
aparecia, a gente aparecia na imprensa, o pessoal se lembrava de novo que a gente ainda tava 
acampado, então a gente fazia todo joguete assim pra, no sentido de mexer com quem tinha 
responsabilidade com aquilo, pra agilizar o processo.” 
 

Mas somente pressão sobre os órgãos governamentais não estava surtindo 

efeito; os trabalhadores, então, decidiram que uma iniciativa mais seria a última chance de 

ver a questão resolvida, ou seja, a reforma agrária não sairia caso deixassem a cargo do 

INCRA/PE, eles, sem-terra, é que teriam que implementar a reforma agrária, apenas os 

limites legais impediam essa realização. E iniciaram sucessivas ocupações e desocupações 

da sede do INCRA/PE, no Recife, culminando com uma permanência de 32 dias (em 

1995), na última vez em que estiveram no órgão. Somente dessa maneira a desapropriação 

foi concretizada e houve a imissão de posse, com a criação do assentamento em dezembro 

de 1995, contando com 185 parcelas. Ressalte-se que os trabalhadores rurais não se 

importaram com as formalidades impostas pelo Estado após a imissão de posse, pois a luta 

deles já estava vencida, passando a agir como se o Estado fosse apenas um instrumento 

para a reforma agrária que eles, trabalhadores rurais sem-terra, estavam implementando. É 

o que se depreende do depoimento do mesmo assentado, verbis: 

“Aí, nós ficamos hospedados lá no IPA (Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária). 
Era pra ser durante 2 meses, nós passamos 9 meses, ainda levou mais sete meses. E continua 
essa negociação, mesmo assim, a gente de fora, não andava ainda. A gente resolveu ir pro 
INCRA. Aí  fomos pro  INCRA pra passar uma semana, e que uma semana foi essa, que a gente  
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passou foi 32 dias. Lá era uma desgraça, era ruim porque o pessoal passava fome, e não tinha o 
que comer, paralisava as salas, a gente fazia baderna dentro daquele pátio pro pessoal não poder 
trabalhar. O negócio era chamar atenção, a imprensa vinha, eles queriam botar a gente pra fora. 
Aí negociou pra gente não badernar. É... eles continuavam trabalhando, eu sei que finalmente, 
conseguiu com que fosse, com que saísse o ... Era o dinheiro pra pagar a indenização da 
propriedade. Eles chamavam que era a emissão de posse, era a carta de emissão de posse, 
finalmente saiu, pronto. Quando saiu, no outro dia a gente veio embora. Veio embora pra cá e 
arrastamos a barraca de lá  e nós montamos aqui dentro. Eles não queriam que a gente voltasse 
porque eles iam fazer a medição ainda, ia medir a área, fazer o perímetro. “Não, a gente tá 
dentro já, a terra é da gente, ninguém tira a gente daqui mais não”. Aí saiu a emissão de posse 
num dia, no outro dia a gente voltou pro IPA, juntamos as coisas e viemos embora pra cá. Isso 
levou uns 3 meses pra eles fazerem o perímetro, um pré-parcelamento. Aí foi feito o sorteio, na 
mochila. Cada um puxou seu lote, puxou o número correspondente ao número da parcela.”  

 

Depois da árdua luta pela terra, as parcelas foram distribuídas entre os 

trabalhadores rurais acampados, contemplando, também, os moradores ex-empregados da 

destilaria e do Engenho Ubu. Do total de 185 parceleiros, os assentados estimam que cerca 

de 60 famílias repassaram suas terras, mediante pagamento, e deixaram o assentamento. 

Um dos parceleiros iniciais e que havia repassado sua parcela ainda morava nas casas 

remanescentes da Destilaria Ubu e foi entrevistado pelo pesquisador. Ele admitiu que 

repassou sua parcela no assentamento por não saber lidar com a terra, pois nunca foi 

agricultor e recebeu a parcela apenas por ser ex-empregado da destilaria. O mesmo 

entrevistado afirmou que casos semelhantes foram comuns naquele assentamento. Conclui-

se que esse fenômeno ocorreu, no Engenho Ubu, por causa da falta de estrutura e 

planejamento ao se iniciar o PA, sem as condições mínimas, ou seja, recursos e, 

principalmente, assistência técnica. Todas as atribuições inerentes ao Estado no processo 

foram exercidas com uma demora insuportável por uma boa parte das pessoas que 

participaram do acampamento. Ora, finalmente conseguiram a terra, mas nada acontecia e 

de que valeria apenas a terra nua? Sem apoio estatal, pessoas sem experiência no trabalho 

na agricultura desenvolveram desesperança na reforma agrária. 

Naquele assentamento a totalidade dos assentados planta macaxeira e feijão 

verde. Muitos complementam com batata doce, inhame, côco e milho. Todos os 

entrevistados afirmaram criar algum tipo de ave, mas com a finalidade principal de 
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alimentar a família. Quanto a outros empreendimentos, alguns poucos assentados estão 

desenvolvendo apicultura, um aviário e a criação de ostras, no manguezal que margeia o 

assentamento. O grande problema enfrentado em Ubu é a falta de assistência técnica e de 

experiência na comercialização da produção. Os assentados entrevistados queixaram-se 

muito da falta de assistência técnica. Os agricultores relataram que na formação do 

assentamento a Empresa de Abastecimento e Extensão Rural do Estado de Pernambuco 

(EBAPE) forneceu a assistência, mesmo que de forma precária. A precariedade relatada 

advinha da falta de técnicos suficientes para cobrir todo o assentamento. Em seguida, os 

assistentes técnicos passaram a ser contratados com recursos do Projeto Lumiar e a questão 

da falta de pessoal foi melhorada, mas não houve êxito devido ao atraso no pagamento dos 

técnicos que acabaram desistindo do serviço.  

Os agricultores creditam grande parte dos insucessos à falta de assistência 

técnica. Foi constatado in loco que alguns dos parceleiros não eram agricultores na sua 

origem, e sim empregados da administração da Destilaria Ubu. Mesmo aqueles que se 

diziam agricultores, sempre lidaram com o plantio e corte da cana-de-açúcar, nunca com 

culturas agrícolas diversificadas e com a pecuária. O associativismo, que poderia 

minimizar os efeitos desse problema, não deu sinais de desenvolvimento no Engenho Ubu. 

A grande dimensão do assentamento dificultou a unidade dos assentados, que decidiram 

criar duas associações para atender toda a extensão do projeto, mesmo assim as iniciativas 

das associações não trouxeram melhorias aos assentados.   

Como foi descrito acima, a Fetape foi a responsável pela constituição do 

assentamento, juntamente com os STR’s, mas os assentados afirmaram que não há 

interferência dessas entidades no desenvolvimento do assentamento. Muitos dos problemas 

listados poderiam ter solução com a ajuda da Fetape e dos STR’s, uma vez que detêm 

experiência em lidar com os obstáculos impostos ao desenvolvimento agrícola dos 
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pequenos produtores. Nas questões como associativismo, celeridade na liberação de 

recursos e assistência técnica essas entidades podem contribuir para o alcance de 

significativo avanço. Neste caso específico, o movimento social que conseguiu a terra 

abandonou as outras fases do processo de reforma agrária, as mais importantes, que 

viabilizam, realmente, a fixação e desenvolvimento do homem na terra. É o mesmo erro 

cometido pelo Estado, que ao distribuir a terra entende ter realizado a reforma e divulga 

números que não condizem com a realidade, pois política de assentamento de famílias 

através da distribuição de terra é o embrião da reforma agrária.           

Quanto à organização geral do assentamento, todas as ações dos assentados 

dependem dos recursos federais destinados ao projeto. Basicamente são verbas advindas do 

PRONAF, do tipo A (para o assentado iniciante), constituída de crédito para habitação, 

custeio e fomento para o agricultor começar sua produção familiar. No Engenho Ubu, as 

queixas em relação ao crédito foram relativas ao atraso na liberação dos recursos, muitas 

vezes chegando às mãos dos assentados após a época do plantio, no caso do financiamento 

destinado a este fim. Em conseqüência, advém o temor de perderem a safra por conta dos 

fenômenos naturais (seca ou chuvas excessivas) e não conseguirem pagar o financiamento. 

No quesito habitação, todas as parcelas contam com uma casa simples, construída em tijolo 

aparente, provida de energia elétrica, com poucos cômodos e com piso de cimento bruto, 

onde habitam até 8 pessoas. 

A situação das poucas parcelas que mostram prosperidade na reforma agrária 

em Pernambuco, não condiz com a realidade da maioria dos assentados do estado. Um 

levantamento preliminar realizado pelo INCRA/PE identificou dificuldades de 

sustentabilidade em 80% dos projetos de assentamento (PA), dos quais 55% necessitam de 

intervenção do Estado, sob pena de falência total. 

Como foi salientado, os movimentos sociais atuam em todas as fases do 
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processo de assentamento, inclusive detendo a iniciativa da política pública, mas os 

recursos são provenientes dos cofres públicos, o que deveria ocorrer, também, com a 

assistência técnica. A liberação dos recursos em tempo oportuno, a assistência técnica 

eficiente e eficaz, juntamente com a facilitação da comercialização da produção são 

apontados por assentados, especialistas e lideranças dos movimentos sociais como os 

principais entraves da reforma agrária na Zona da Mata pernambucana. O Estado acusa os 

movimentos sociais de obstaculizarem a implantação de programas do governo nos 

assentamentos, enquanto os movimentos sociais apontam a burocratização da máquina 

administrativa estatal de atrasar o programa de reforma agrária. 

Há de se admitir que um assentamento sob orientação de órgãos estatais 

especializados (crédito: bancos oficiais; assistência técnica: EBAPE, EMBRAPA, IPA etc.; 

questões jurídica, organizacional e fundiária: INCRA; e outros estaduais e as prefeituras) e 

dispondo de recursos suficientes para sua implantação e sustentação até a auto-suficiência 

planejada, teria grande chance de êxito. No caso brasileiro, reforma agrária é uma política 

pública e deve ser implantada pelo Estado, sob pena de desperdício de recursos material e 

humano. O programa de reforma agrária como política pública se inicia com a escolha da 

área, tendo os seguintes passos: vistoria declaração de utilidade pública para fins de 

desapropriação, cadastro das famílias, desapropriação, imissão de posse, parcelamento, 

ocupação, liberação de recursos e assistência técnica (não necessariamente nesta ordem). 

Ora, o comando e a responsabilidade dessas etapas devem estar nas mãos do 

Estado, mas este delegou aos trabalhadores rurais, através dos movimentos sociais, 

primeiramente, e das associações e cooperativas, em um segundo estágio; as funções que 

lhe eram inerentes. O Estado reservou para si o repasse das verbas públicas, a conseqüente 

fiscalização; e as formalidades burocrático-jurídicas. Um programa de reforma agrária em 

uma região como a Mata pernambucana, onde a assistência técnica é fundamental, não 
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poderia ser iniciado sem um órgão de extensão rural estruturado e eficiente. Pelo visto no 

decorrer da pesquisa, a EBAPE34 (antiga EMATER) não reúne as características do perfil 

exigido por um programa dessa envergadura. É cômodo para os agentes estatais ter o 

movimento social a frente do processo de implantação dos acampamentos, da escolha dos 

beneficiários,  da  construção  das casas, dos  projetos  a  serem desenvolvidos  (através das 

associações e cooperativas), comercialização dos produtos, enfim, da implantação do 

assentamento. Na conta de quem deveria ser debitado o insucesso? Dos responsáveis pelas 

etapas. Ao Estado só cabe vistoriar, parcelar e liberar recursos. Talvez seja a hora de os 

movimentos sociais admitirem que obtêm sucesso nas fases iniciais da formação do 

assentamento, mas no momento do desenvolvimento deixam a desejar. A natureza pública 

do programa de reforma agrária brasileiro impõe a responsabilidade pelo fracasso 

econômico da maioria dos assentamentos em Pernambuco ao Estado.       

Por tudo que foi exposto acima, pode-se concluir que os movimentos sociais 

não deram credibilidade aos sucessivos governos em relação às intenções de fazer a 

reforma agrária tão prometida. As entidades reuniram os trabalhadores rurais atingidos pela 

crise do setor sucro-alcooleiro e iniciaram as ocupações de terra na região estudada, fato 

novo no contexto social dominado pelas elites rurais canavieiras. Apesar da aparente 

afronta ao sistema normativo vigente, os trabalhadores rurais tiveram suas ações 

consideradas como defesa do direito de aceso à propriedade rural e demonstraram respeito 

ao ordenamento jurídico vigente no país, ao contrário do que apregoavam inúmeros 

críticos dos movimentos sociais que aglutinam trabalhadores rurais. O Estado reagiu, 

aparentemente de forma equivocada, contra as ações dos sem-terra e a quebra de braço 

entre os dois atores (Estado e sociedade civil) muitos prejuízos causou ao processo de 

reforma agrária, principalmente quanto ao seu cronograma, concepção e sucesso.  

                                                 
34 Empresa de Abastecimento e Extensão Rural do Estado de Pernambuco 
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Os resultados da reforma agrária apresentados ao longo do capítulo puderam 

dar uma noção geral sobre o andamento do processo na região estudada e o que se espera 

ainda do futuro. Esse aspecto ficou bem claro com a apresentação das características da 

formação de assentamentos, no caso o projeto do Engenho Ubu, que serviu para 

exemplificar o estudo.  
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Capítulo 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho teve como objetivo investigar as conseqüências da crise 

econômica do setor sucro-alcooleiro sobre o processo de reforma agrária na Zona da Mata. 

Ao longo da dissertação são apresentadas algumas explanações acerca do que aconteceu na 

Zona da Mata de Pernambuco, desde a formação do latifúndio até os anos 1990, com o 

intuito de tentar responder a questão que diz respeito ao surgimento de condições 

estruturais nas quais se desenvolveram (ou proporcionaram avanço) as ações dos 

movimentos sociais em busca da reforma agrária na região. 

Analisando a mudança na estrutura social da região, aonde, com a crise 

econômica do setor sucro-alcooleiro, ocorreu uma gradativa diminuição do poder de 

dominação da oligarquia açucareira, fez-se mister a formulação de hipóteses, ou cenários 

alternativos que pusessem em dúvida as afirmações elencadas ao longo da pesquisa.  

Quando no momento anterior ao golpe militar de 1964, os atores sociais 

(agricultores e trabalhadores rurais) iniciaram campanhas reivindicatórias pela posse da 

terra, através das Ligas Camponesas, que em um segundo momento, empreenderam 

mobilizações para melhoria das condições de trabalho e salários através dos Sindicatos 

(Sigaud, 1979, p. 38-41), havia ambiente propício para as manifestações que ocorreram, 

mas de difícil obtenção de êxito, devido ao grau de controle exercido pela classe 

dominante – uma oligarquia agrária atrelada ao Estado - e totalmente contrária aos anseios 

dos trabalhadores. Além do mais, no ambiente político de 1963, as mobilizações 

reivindicatórias dos agricultores e trabalhadores rurais não contavam com o engajamento 

maciço da composição político-jurídico-ideológica (governantes, classe política e 

intelectuais) naquela época. Destaque-se como apoio significativo à causa dos 

trabalhadores, a atuação do governo Miguel Arraes, que sinalizava favoravelmente às 

reivindicações, por tratar-se de mobilizações livres em um Estado Democrático de Direito, 
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mas que mantinha um cunho conciliatório e não engajado (Amaral, 1970, p. 284-285). 

No momento em que se seguiu ao movimento militar de 64 houve um 

arrefecimento destes anseios populares, não por vontade própria, mas pela imposição do 

aparato estatal repressivo a serviço da elite econômica. Essas condições prevaleceram até o 

final dos anos 70, quando as reivindicações trabalhistas tiveram grande alento, com 

campanhas salariais e greves de trabalhadores rurais significativas e com a participação 

sindical contundente. Contudo, saliente-se que não havia ações reivindicatórias efetivas 

sobre a posse e o direito de propriedade da terra na Zona da Mata de Pernambuco. O 

contingente que engrossaria as fileiras em busca de pleitos dessa natureza estava engajado 

na luta para assegurar seus empregos na lavoura de cana-de-açúcar e, conseqüentemente, 

melhores salários para seu sustento e da família. 

Pelo menos no âmbito desta pesquisa, não há como afirmar se haveria um 

esmagamento violento de trabalhadores rurais sem-terra que iniciassem ocupações de 

propriedades (engenhos e terras de usinas) na Zona da Mata entre 1964 e 1990. Mas foram 

criadas condições de se estabelecer argumentos favoráveis à possibilidade de que os 

movimentos pela posse/propriedade da terra não prosseguiriam após as primeiras 

ocupações, caso ocorressem durante o regime militar. 

Não se quer especular pelo uso da violência, seja pelos proprietários, seja pelo 

aparato estatal a serviço daqueles, mas a dúvida de que um movimento reivindicatório 

como o MST, por exemplo, obtivesse êxito com ações semelhantes às atuais, caso fossem 

empreendidas naquele período, advém do fato de que na Zona da Mata pernambucana a 

maioria das áreas hoje ocupadas pelos sem-terra era produtiva, em primeira instância, o 

que impediria sua desapropriação e mesmo sua ocupação sem a anuência do proprietário. 

Com isso, certamente o Poder Judiciário iria ceifar a pretensão dos sem-terra. Em segunda 

instância, ou análise, e a mais importante, os trabalhadores rurais do setor sucro-alcooleiro, 



 

 

 

124

 

naquela época, estavam empregados (230 mil), seja como fichados ou clandestinos, e não 

possuíam um grau de conscientização suficiente para arriscar uma aventura na propriedade 

alheia. 

A dificuldade de se estabelecer possibilidades, seja para o futuro, seja sobre o 

que teria ocorrido nos momentos históricos idos, cria obstáculos para a concretização de 

um cenário para a reforma agrária na Zona da Mata, caso tivesse ocorrido esse ou aquele 

fato. Mas em decorrência da tentativa de se estabelecer a aludida avaliação da hipótese da 

pesquisa, tomou-se como base a não ocorrência da crise do setor sucro-alcooleiro e a 

manutenção dos níveis de emprego na atividade canavieira do estado. Com isso, pode-se 

supor que as terras não seriam ocupadas, os movimentos sociais não avançariam com  tanta 

desenvoltura na região e a reforma agrária emperraria na Zona da Mata. A inquietação 

causada por esse prognóstico é admitir como possível um fechamento da estrutura social. 

O que se quer dizer com isso é que as relações sociais teriam sua dinâmica estagnada em 

decorrência da não modificação das relações de produção da infra-estrutura, impedindo os 

indivíduos de tomar as rédeas do seu próprio destino. Enquanto durasse a estabilidade 

econômica do setor canavieiro, a classe dominante multiplicaria as relações de dominação 

e as estratégias de exercício do poder hegemônico, mantendo o status quo.  

A partir da década de 1990, muitas usinas entraram em colapso financeiro e 

administrativo e o desemprego surgido dessa crise teve uma influência significativa para 

modificar o cenário social da região. Assim, como conseqüência da crise econômica 

atravessada pela indústria sucro-alcooleira, terras ociosas e improdutivas abundaram nas 

cercanias aonde habitavam as massas desempregadas, como, por exemplo, a usina Central 

Barreiros. Neste contexto, a oportunidade de ingressar em um movimento social de luta 

pela reforma agrária para buscar o direito de propriedade da terra deixou de ser uma 

aventura, passando a se configurar como a única forma de subsistência no meio rural. 
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O apego dos trabalhadores rurais do setor sucro-alcooleiro à terra e à 

possibilidade de acesso a ela é inegável e foi demasiadamente abordado no decorrer do 

corpo do presente trabalho. No entanto, não restou claro que este tenha sido o fato gerador 

do engajamento do trabalhador rural na luta pela terra; da mesma forma como também não 

se apresentou provável que o engajamento tenha se dado em decorrência da possibilidade 

de acumulação e mobilidade social. A hipótese que mais se aproxima do contexto 

encontrado na Zona da Mata indica que o trabalhador rural buscou uma alternativa de 

subsistência, após o desemprego, no mesmo ambiente em que vivia e na única atividade 

que desempenhou na vida. O amparo desta linha de raciocínio está fincado na questão, 

novamente hipotética, de qual seria a possibilidade de sucesso da mobilização de 

movimentos sociais de luta pela terra na porta de usinas e engenhos economicamente 

viáveis.  

Nestes locais, as entidades tentariam conscientizar os trabalhadores empregados 

de que deveriam deixar seus empregos e lutar por uma nova realidade, ou seja, buscar a 

posse/propriedade da terra, inclusive aquela na qual trabalhavam e garantiam seu sustento. 

Desempregados, deveriam, então, participar de ocupações de terras produtivas, passeatas, 

ocupações de prédios públicos, marchas etc. Os fatos analisados neste trabalho indicam 

que não haveria possibilidade de êxito de um processo de reforma agrária nos moldes 

descritos acima, caso não convergissem fatores como a crise do setor sucro-alcooleiro, o 

desemprego entre trabalhadores rurais e a oferta de terras improdutivas. O que ocorreu em 

Pernambuco com a crise da agroindústria canavieira tornaria o ambiente propício para o 

desenvolvimento da reforma agrária em qualquer lugar.  

Observou-se, ainda, que esses mesmos fatos apontam a eficiência da atividade 

política articulatória dos movimentos sociais, que conscientizaram mais de 32 mil famílias 

da Zona da Mata da necessidade de mudança dos seus destinos pela participação efetiva 
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nas novas relações sociais surgidas a partir da crise do setor sucro-alcooleiro. É secundária 

a importância de saber se haveria sucesso de uma mobilização de luta pela terra em outro 

cenário econômico. O importante é constatar a positividade da atuação dos trabalhadores 

rurais de Pernambuco como atores coletivos, organizados nos movimentos sociais, e sua 

importância no processo de reforma agrária em andamento. 

A crise do setor sucro-alcooleiro criou espaço para a atuação dos movimentos 

sociais de luta pela terra na Zona da Mata, envolvendo um grande contingente de 

necessitados de uma saída, de uma alternativa de subsistência. O Estado não planejou nem 

executou as políticas públicas necessárias para acomodar as conseqüências sociais 

advindas do ajuste econômico do setor. Sua ação burocratizada e sem planejamento, com 

órgãos e agentes públicos demonstrando desestrutura em relação à reforma agrária, 

proporcionou a tomada da iniciativa da reforma pelos movimentos sociais, com destaque 

para o MST. Essas organizações ocuparam o espaço vazio deixado pelos órgãos estatais e 

empreenderam transformações significativas na estrutura sócio-econômica do meio rural, 

inclusive, fazendo com que suas ações se tornassem fonte de modificações da 

aplicabilidade do sistema normativo que regula o direito de posse e de propriedade da 

terra. 

Enquanto os sucessivos governos se preocuparam em reunir condições políticas 

para realizar a reforma agrária, com base em uma legislação existente há 26 anos e que 

nunca foi colocada em prática, a sociedade civil tomou a frente do processo e promoveu o 

embrião da reforma agrária: o acesso à terra. Devido à ação dos movimentos sociais, nos 

dois mandatos de governo de Fernando Henrique Cardoso, foram distribuídas grandes 

quantidades de terra, mas sem que as questões mais complexas e estruturais fossem 

solucionadas, acarretando o insucesso econômico de um número elevado de projetos de 

assentamentos registrados junto ao INCRA/PE. A inércia dos órgãos estatais quanto à 
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implementação de uma política pública de reforma agrária e a atuação contundente e 

crítica dos movimentos sociais de luta pela terra fizeram com que Estado e sociedade civil 

mostrassem interesses antagônicos, mesmo apresentando um discurso semelhante, cujo 

conteúdo trazia o mesmo objetivo final, ou seja, a premência da realização da reforma 

agrária. Esse antagonismo foi bem visível no último governo FHC, sob a orientação do ex-

ministro Raul Jungmann, que duelou com o MST durante toda gestão à frente do MDA. 

O Estado de Pernambuco, mais precisamente, na Zona da Mata, foi um palco de 

destaque da quebra de braço entre o governo federal e os movimentos sociais. Durante um 

período da década de 90, até o início dos anos 2000, Pernambuco liderou o número de 

ocupações de terra no país, assim como manifestações de protesto de trabalhadores rurais 

sem-terra. Mas essa luta pela terra em uma região tradicionalmente de monocultura e 

dominação de classe transformou a realidade social de milhares de famílias na região. A 

atuação dos movimentos sociais de luta pela terra na Zona da Mata fez eclodir o que se 

chamou aqui de “novo modelo de reforma agrária”, pautado na iniciativa dessas 

organizações, e não do Estado. Dentro desse novo modelo, a atuação do Estado se 

caracteriza por vir sempre depois das “providências” emergenciais, algumas vezes de 

forma violenta, tomadas pelos movimentos sociais, ou por ter se tornado um mero 

repassador de recursos. Entretanto, esse repasse de verbas permitiu que os movimentos 

sociais levassem adiante e implementassem seus projetos de reforma agrária através das 

associações e cooperativas, cuja existência é uma exigência do próprio Estado. 

Contudo, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que o Brasil possa 

ser considerado um país que está realizando uma reforma agrária plena. A distribuição de 

terras deve vir precedida de planejamento estratégico de reforma agrária e acompanhada de 

todas as condições necessárias ao desenvolvimento do projeto. Nesse contexto, os 

movimentos sociais que já assentaram famílias na Zona da Mata de Pernambuco, e ainda 
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estão por assentar inúmeras outras que se encontram acampadas, devem participar 

conjuntamente com o Estado no esforço para tornar a reforma agrária uma política viável e 

transformadora da realidade social do campo, inclusive convivendo pacífica e 

complementarmente com a monocultura da cana-de-açúcar.                   

O setor canavieiro foi alvo de inúmeras críticas durante a presente pesquisa. O 

foco das manifestações contrárias à atividade sucro-alcooleira não é centrado nas pessoas, 

não tem base em motivos partidários ou em convicções políticas, mas nasceu da 

constatação das péssimas condições sociais impostas aos trabalhadores rurais canavieiros 

na Zona da Mata de Pernambuco. Estes fatores, sim, conduziram à atitude crítica contrária 

às relações sociais de produção vigentes nesse setor. Não existem mais condições sociais 

para qualquer concordância com os métodos de exploração da força de trabalho 

historicamente impostos nos engenhos e usinas, muito menos com a violência empregada 

contra os trabalhadores rurais e sindicalistas até bem pouco tempo atrás. 

Entretanto, pressupõe-se aqui que a satanização do setor sucro-alcooleiro é um 

erro crasso. Além dos aspectos histórico-culturais perpetrados pelos engenhos na sociedade 

pernambucana, a atividade econômica do setor sempre foi e é de vital importância para a 

economia de Pernambuco. Por isso, o Estado (representado na figura do governo estadual) 

deve cumprir sua parcela de responsabilidade na reestruturação do setor e na manutenção 

de sua importância como atividade produtiva e que detinha 19% do PIB estadual em 2002 

(Veloso, 2002).  

Não somente as divisas geradas pela produção e comercialização do açúcar e do 

álcool em Pernambuco interessam. Um colapso dessa atividade econômica causaria uma 

real degeneração do convívio social na região onde se concentra, tendo em vista que são 

110 mil empregados mantidos na época da safra e 60 mil permanentes, significando que a 

reestruturação do setor interessa aos empresários, aos trabalhadores e ao Estado; enfim, 



 

 

 

129

 

interessa à sociedade pernambucana. 

Certamente o que não se quer ver são as velhas práticas típicas do poder 

dominante da classe oligárquica. Faz-se necessário a instalação de uma indústria moderna, 

produtiva, geradora de empregos e de distribuição de renda, que respeite os direitos 

trabalhistas, os direitos humanos e o direito do trabalhador de progredir junto com ela. Para 

tanto, os esforços dos governos federal e estadual são de suma importância, sem 

apresentarem os níveis de intervencionismo e protecionismo dantes observado. A 

reestruturação do setor canavieiro terá efeito multiplicador dos seus efeitos na economia na 

Zona da Mata de Pernambuco, caso se integre aos projetos inerentes à reforma agrária na 

região, como àqueles relativos à agricultura familiar, por exemplo. Desta forma, a tão 

debatida diversificação das culturas agrícolas na Zona da Mata poderá conviver com a 

cana-de-açúcar racionalmente, em prol de melhorias das condições sociais da região 

canavieira, da melhor oferta de alimentos e do aumento do PIB estadual.   

Como salientou Eliane da Fonte (2000, p. 7), desde a publicação do relatório do 

GTDN, em 1953, o poder público é alertado da possibilidade de estagnação da atividade 

sucro-alcooleira como fonte de empregos e renda na Zona da Mata de Pernambuco. Fonte 

afirma, ainda, que para o êxito do propósito de reestruturação do setor sucro-alcooleiro e 

recuperação da situação sócio-econômica da região estudada, os programas 

governamentais são de suma importância. No que se refere à melhoria das condições de 

vida da população local, a autora dá destaque aos seguintes programas: Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural – PMDR; Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF; Programa de Combate à Pobreza Rural – PCPR; PRORENDA RURAL; 

Programa de Apoio à Pequena Produção – PAPP; e o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco – PROMATA (Fonte, 

2000, p. 12 – 16). Finalmente, Fonte salienta que as intervenções do Estado, através dos 
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programas acima mencionados, ainda não são suficientes para solucionar as profundas 

dificuldades das populações da Zona da Mata pernambucana.   

Conclui-se, portanto, que as regras que regulam a política econômica do Brasil 

fizeram um ajuste no setor sucro-alcooleiro do estado, permitindo que apenas as empresas 

mais competitivas sobrevivessem, as quais são merecedoras do apoio do Estado para 

prosseguirem ativas. Em contrapartida, a reforma agrária pôde avançar nas terras 

improdutivas surgidas em função da redução do espaço econômico ocupado pelo setor 

sucro-alcooleiro, via atuação efetiva dos movimentos sociais do campo na região. O 

processo produtivo levado a cabo pelos assentados necessita também de um apoio mais 

efetivo do Estado. Com isso, acredita-se que o esforço do Estado e dos próprios 

trabalhadores, através dos movimentos sociais de luta pela terra, para implantar um amplo 

programa de reforma agrária na região poderia proporcionar uma solução definitiva para o 

problema sócio-econômico de grande parte da população local, que dificilmente encontrará 

no setor sucro-alcooleiro (mesmo que reestruturado) uma saída para a falta de perspectivas 

de subsistência e melhoria de condições de vida. 
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ANEXO 01 

 
 
 
 
 
 
 

Lista dos Movimentos Sociais que Atuam na Zona da Mata de Pernambuco 
 
 
 
 
 

01. FETAPE – Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco  

02. CPT – Comissão Pastoral da Terra 

03. MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  

04. MT – Movimento dos Trabalhadores 

05. MTRUB – Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil 

06. MLST – Movimento de Libertação dos Sem Terra 

07. MAST – Movimento dos Agricultores Assentados e Sem Terra 

08. MTB – Movimento dos Trabalhadores Brasileiros 

09. UAP – União dos Agricultores de Pernambuco 

10. MRT – Movimento de Recuperação de Terras   

11. MTD – Movimento por Terra e Democracia 

12. MTL – Movimento Terra, Trabalho e Liberdade 

13. OLC – Organização de Luta no Campo 

14. MTBST – Movimento dos Trabalhadores Brasileiros Sem Terra  

15. MCL – Movimento Combativo de Luta 
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QUADRO DE OCUPAÇÕES DE TERRA POR MUNICÍPIO DA  

ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO E RMR ENTRE 1990 E MAIO DE 2002  
 
 

ZONA DA MATA NORTE 
 
 
1 – MUNICÍPIO: ALIANÇA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Terra Nova 1997 - 40 
2 Engenho Poço*  1997 MST/MCL 100 
3 Engenho Aliança 1998 - 450 
4 Engenho Baixa Verde 1998 MST 80 
5 Engenho Maré 1998 MST 80 
6 Engenho Marimbondo 1998 MST 90 
7 Engenho Regalia 1998 CPT 31 
8 Engenho Sítio Novo 1998 CPT 60 
9 Engenho Vazante 1998 CPT 65 

10 Engenho Calzinho 1998 MST 29 
11 Usina Aliança* 1998 - 90 
12 Engenho Ajudante 1999 MST 50 
13 Engenho Água Branca 1999 CPT 39 
14 Engenho Cana Brava 1999 Fetape 60 
15 Engenho Belo Horizonte 1999 CPT 45 
16 Engenho Loriano 1999 MST 58 
17 Engenho Passagem 1999 MST/Fetape  60 
18 Engenho Sirigi 1999 CPT  32 
19 Engenho Natal  1999 CPT  48 
20 Engenho Guararapes 2000 MST   5 
21 Engenho Baraúna 2000 MST  100 
22 Engenho São Bento 2000 MST 100 
23 Engenho Falcão** - MST  50 
24 Engenho Cangauzinho - CPT  95 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.857 
 
2 – MUNICÍPIO: BUENOS AIRES 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS

1 Engenho Cavalcante* 1993 MST 500 
2 Engenho Criméia 1996 MST 70 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 570 
 

                                                 
* Imóvel onde ocorreu mais de uma ocupação em épocas diferentes. 
** Imóvel considerado pelo INCRA como área de conflito.  
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3 – MUNICÍPIO: CAMUTANGA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS

1 Fazenda Stº Antônio de Baixo*  1999 MST 150 
2 Engenho São João 2000 MST 250 
3 Engenho Divina Graça 2000 MST 120 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 520 
 
4 – MUNICÍPIO: CHÃ DE ALEGRIA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Veneza 1999 MST 120 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 120 
 
5 – MUNICÍPIO: CONDADO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS

1 Engenho Bonito* 1996 MST 250 
2 Engenho Causinho 1998 - 130 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 380 
 
6 – MUNICÍPIO: GLÓRIA DO GOITÁ 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Alvorada/Pau Santo 1998 - - 
2 Engenho Cachoeira 1998 - - 
3 Engenho Briosa* 1998 Fetape 60 
4 Engenho Tomé 1998 MST 46 
5 Engenho Vermelho 1998 MST 60 
6 Engenho Oiti 1998 - - 
7 Engenho Peri-Peri 1998 - 60 
8 Sítio Ladeira Grande 1998 - 120 
9 Engenho Veneza  1999 Fetape 80 

10 Fazenda Cristina** - MST 30 
11 Engenho Antas** - Fetape 60 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 516 
 
7 – MUNICÍPIO: GOIANA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Ubu* 1994 Fetape 80 
2 Engenho Copa Cigana 1997 Fetape 42 
3 Engenho Mirandinha 2000 MST 25 
4 Engenho Massaranduba do Sul** - CPT - 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 147 
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8 – MUNICÍPIO: ITAMBÉ  
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho São Vicente 2002 MST 300 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 300 
 
 
9 – MUNICÍPIO: ITAQUITINGA  
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho São Salvador  1992 - 350 
2 Engenho Stº Antônio do Norte  1996 MST 80 
3 Engenho Guntiúba 2000 MST 60 
4 Engenho Jacarapina 2002 MST 60 
5 Engenho Camarão**  - CPT 85 
6 Engenho Guntiumbinha** - MST 110 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 745 
 
 
10 – MUNICÍPIO: LAGOA DO CARRO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Besouro* 1998 Fetape/MST 52 
2 Engenho Baiana  1999 Fetape 62 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 114 
 
 
11 – MUNICÍPIO: NAZARÉ DA MATA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Lagoa* 1996 - 90 
2 Engenho Camarazal* 1997 - 50 
3 Engenho Várzea Grande  1998 MST 80 
4 Engenho Terra Preta 2000 MST 150 
5 Engenho Santa Fé 2000 MST/Fetape 25 
6 Engenho Morojo** - MST 110 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 505 
 

 

12 – MUNICÍPIO: PAUDALHO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Souto Maior 1997 Fetape 186 
2 Engenho Jardim 1999 MST 120 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 306 
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13 – MUNICÍPIO: TRACUNHAÉM35 
Nº IMÓVEL ANO OCUPAÇÃO  ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Prado/Papicu* 1997 CPT 200 
2 Engenho Taquara 1997 CPT 106 
3 Engenho Brilhante* 1998 - 105 
4 Engenho Bringas 1998 CPT 45 
5 Engenho Primavera* 1998 - 106 
6 Engenho Dependência** - CPT 89 
7 Engenho Cotonguba** - CPT - 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 651 
 
14 – MUNICÍPIO: VICÊNCIA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Morojosinho* 1995 - 150 
2 Engenho Campina Verde 1997 - 45 
3 Engenho Riviera 1999 MST 60 
4 Engenho Santa Cecília 1999 MST 04 
5 Engenho Chã Grande 2000 MST 104 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 363 
 
 

ZONA DA MATA SUL 
 
1 – MUNICÍPIO: ÁGUA PRETA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Flor de Maria 1993 - 60 
2 Engenho Camorim Grande* 1994 MST 48 
3 Engenho Ourives* 1994 MST 60 
4 Engenho Palmeira 1994 MST 190 
5 Engenho Bela Rosa 1997 - 80 
6 Engenho Barra D’Ouro* 1997 Fetape/MST 190 
7 Engenho Souza* 1997 Fetape/MST 1.200 
8 Engenho Cumbre 1997 MST 59 
9 Engenho Cachoeira Dantas* 1998 Fetape/MST 100 

10 Engenho Milharal* 1998 Fetape/MST 62 
11 Engenho Santa Tereza 1999 Fetape 60 
12 Engenho São João dos Pelados 2000 MST 100 
13 Engenho Araruna 2002 MST 100 
14 Engenho Lopes* - MSTD 120 
15 Engenho Belo Prado* - MST 104 
16 Engenho Terezinha* - MST 80 
17 Engenho Taquara* - MST 100 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 2.713 

                                                 
35 O Engenho Prado está em litígio entre a União e o grupo empresarial João Santos, proprietário do imóvel. 
Em 2003, a Justiça determinou a reintegração de posse. 
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2 – MUNICÍPIO: AMARAJI 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Tapuia 1991 - 200 
2 Engenho Amaraji D’Água* 1995 - 120 
3 Engenho Estiva 1995 MST 150 
4 Engenho Balancinho* 1997 MST 50 
5 Engenho Beija Blor* 1997 MST 120 
6 Engenho Floresta 1997 MCL/STR 120 
7 Engenho Ninho das Águias* 1997 - 80 
8 Engenho Vila Granito* 1997 MST 50 
9 Engenho Ponta de Pau* 1997 MST/MTRUB 66 

10 Engenho Taquara 2000 MST 25 
11 Engenho Manhoso 2000 MTRUB 35 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.016 
 
3 – MUNICÍPIO: BARREIROS 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Camaçari 1992 - 500 
2 Engenho Pau Amarelo* 1997 MT/MTB 37 
3 Engenho Araguari 1998 - - 
4 Engenho Barra Velha 1998 - - 
5 Engenho Bom Jardim 1998 MT 30 
6 Engenho Camarão 1998 - 24 
7 Engenho Mundo Novo 1998 - 50 
8 Engenho Roncadorzinho 1998 Fetape 35 

 9 Engenho Mascate  1998 - 50 
10 Engenho Baité* 1999 MST 150 
11 Engenho Rebouças 1999 MST 30 
12 Engenho Uma  2000 MST 115 
13 Engenho Paraíso 2000 MST 35 
14 Engenho Alegre 2000 MST 5 
15 Engenho Oiteiro Alto 2000 MST/Fetape 100 
16 Engenho Linda Flor 2000 MST 27 
17 Engenho Boa Vista** - MT 77 
18 Engenho Buenos Aires** - MT 78 
19 Engenho Campinas** - MT 79 
20 Engenho Letra** - MST 120 
21 Engenho Piaba** - MST 50 
22 Engenho Gindaí** - MT 30 
23 Engenho Serra D’Água do Uma** - Fetape 40 
24 Engenho Pau Ferro - MT            - 
25 Engenho Paraíso** - MST 140 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.802 
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4 – MUNICÍPIO: BELÉM DE MARIA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Sítio do Meio* 1997 - 40 
2 Engenho Malhado da Areia 1998 MST 180 
3 Engenho Flor da Mata 1999 MST 80 
4 Engenho Fortaleza* 1999 Fetape/MST 150 
5 Engenho Fubá 1999 Fetape 150 
6 Engenho Bananeira 1999 MST 80 
7 Engenho Barro Branco* 1997 MST/Fetape 180 
8 Engenho Jardim* - MST 104 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 964 
 
 
 
 
 
5 – MUNICÍPIO: CATENDE 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Curupati 1998 - 80 
2 Engenho São José da Prata 1999 MST 80 
3 Engenho São João Novo - MST 75 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 235 
 
 
 
 
 
6 – MUNICÍPIO: CORTÊS 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Capivarinha 2000 MST 112 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 112 
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7 – MUNICÍPIO: ESCADA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Usina Massauassu  1992 - 1.000 
2 Engenho Caçuá* 1995 - 100 
3 Engenho Criméia* 1995 MST 135 
4 Engenho Giqui* 1997 MST 50 
5 Engenho Santa Maria 1998 Fetape 20 
6 Engenho Cachoeira Toscana 1998 Fetape 60 
7 Engenho Dois Braços de Cima 1998 - 120 
8 Engenho Dois Braços de Baixo 1998 - 40 
9 Engenho Jaguaribe* 1998 MST 40 

10 Engenho Martelo 1998 MST 150 
11 Engenho Sibiró Grande* 1998 MST 80 
12 Engenho Soledade 1999 Fetape 75 
13 Engenho Barra 1999 Fetape 80 
14 Engenho Camaçari* 1999 MST/MT 130 
15 Usina Liberdade 1999 MST 1.500 
16 Engenho Vilheta 1999 MST 50 
17 Engenho Várzea do Uma  1999 MST 200 
18 Engenho Timbuaçu 2001 MLST/MTRUB 800 
19 Área da Escola agrícola 2001 MST 20 
20 Engenho Bela Vista**  - MST 30 
21 Engenho Cachoeira - CPT 47 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 4.727 
 
8 – MUNICÍPIO: GAMELEIRA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Frescudim Gameleira 1993 - 150 
2 Usina Estreliana* 1995 - 500 
3 Engenho Pereirinha 1997 MST  - 
4 Engenho Canhoeira 1998 -  50 
5 Engenho João Gomes 1999 MST 80 
6 Engenho Riacho dos Padres 1999 MST 70 
7 Engenho Poço Dantas 2000 MST 80 
8 Engenho Pereira Grande 2000 MST 160 
9 Engenho Bela Feição* 2000 MST/Fetape 120 

10 Engenho São João 2000 MST 42 
 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.252 

 
9 – MUNICÍPIO: JAQUEIRA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho São João** - MST 86 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 86 
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10 – MUNICÍPIO: JOAQUIM NABUCO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Estrela do Norte 1997 MST 63 
2 Engenho Brasileiro 2000 MST 55 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 118 
 
11 – MUNICÍPIO: MARAIAL 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho �rucu** - Fetape   20 
2 Engenho Florestal 2002 MST 120 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 140 
 
12 – MUNICÍPIO: PALMARES 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Souza 1995 - 240 
2 Engenho Alegria do Uma 1997 Fetape 70 
3 Engenho Barra do Dia* 1997 MST 130 
4 Engenho Muntunhos 1997 - 50 
5 Engenho São João do Prata 1997 Fetape 120 
6 Engenho Camivou 1998 - 150 
7 Engenho Uruguaiana 1999 Fetape 80 
8 Engenho Boas Novas 2000 MST 100 
9 Engenho Pirauá 2000 MST 100 

10 Engenho Limão 2000 MST 100 
11 Engenho Capricho 2000 MST 100 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.240 
                                           
13 – MUNICÍPIO: POMBOS 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Ronda* 1991 MST 150 
2 Engenho São João Novo 1996 MT/MST   81 
3 Fazenda Várzea Grande 1999 MST 120 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 351 
 

14 – MUNICÍPIO: QUIPAPÁ 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Aracati 1996 - 600 
2 Engenho Bananeiras*  1998 MST 85 
3 Engenho Lies 1998 - 70 
4 Engenho Pajucara 1998 - 300 
5 Engenho Serrinha 1998 MST 80 
6 Engenho Estrela 1999 MST 200 
7 Engenho Pau Ferro 2000 MST/Fetape 25 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.360 
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15 – MUNICÍPIO: RIBEIRÃO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Cachoeira Lisa - MST 25 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 25 
 
 
 
16 – MUNICÍPIO: RIO FORMOSO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho São Manoel* 1994 - 150 
2 Engenho Cipó 1995 MST 70 
3 Engenho São João* 1996 - 150 
4 Engenho Minguito 1997 Fetape 140 
5 Engenho Limão Doce 1998 Fetape 90 
6 Engenho Nova Aurora 1998 Fetape 50 
7 Engenho Mato Grosso 1999 Fetape 146 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 796 
 
 
 
17 – MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Araçu* 1999 MST 70 
2 Engenho Gindaí 1999 MT - 
3 Engenho Tentugal 1999 Fetape/MST 70 

 4 Engenho Boca da Mata 1998 MT 35 
5 Engenho Passagem Velha 1999 Fetape/MST 110 

 6 Engenho Serra D’Água**  - MST 90 
 7 Engenho Queimadas** - MST 50 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 425 
 
 
 
18 – MUNICÍPIO: SERINHAÉM 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Nova Aurora 1998 - 50 
2 Engenho Santo Agostinho 1998 - 80 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO           130 
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19 – MUNICÍPIO: TAMANDARÉ 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Coqueiros 1997 Fetape 45 
2 Engenho Duas Bocas 1997 Fetape 45 
3 Engenho Cocal Grande 1997 Fetape 50 
4 Engenho Cocalzinho 1997 Fetape 28 
5 Engenho Judiá de Cima* 1997 Fetape 60 
6 Engenho Mascatinho* 1997 MST 200 
7 Engenho Saué Grande 1997 Fetape 45 
8 Engenho Sauezinho 1997 Fetape 55 
9 Engenho Barreirinho* 1998 MST 60 

10 Engenho Mamucaba* 1998 MST 60 
11 Engenho Letra* 1999 MST 50 
12 Engenho Canoa Rachada  2000 MST 30 
13 Engenho Canoinha 2000 MST 50 
14 Engenho Onça Velho 2000 MST 200 
15 Engenho Paraíso** - Fetape 30 
16 Engenho Vermelho** - Fetape - 
17 Engenho Ilhetas** - Fetape 75 
18 Engenho Ilhetinhas** - Fetape 32 
19 Engenho Canto Alegre - Fetape   - 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.115 
 
 
20 – MUNICÍPIO: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Cachoeira Rapada*  1997 - 115 
2 Engenho Serra Grande  1997 Fetape 113 
3 Engenho Açude Grande 1997 Fetape 120 
4 Engenho Coqueiro 1997 - 97 
5 Engenho Livramento 1998 FETAPE 63 
6 Fazenda Santa Cristina 1998 - 30 
7 Engenho Amparo* 1999 FETAPE 80 
8 Engenho Bento Velho* 1999 MST 300 
9 Engenho Cacimbas* 1999 FETAPE 120 

10 Engenho Caricé* 1999 FETAPE 120 
11 Engenho São Francisco* 1999 MST 30 
12 Engenho Soledade 1999 FETAPE 80 
13 Fazenda Santana 1999 MST 420 
14 Engenho Gameleira 2000 MST 27 
15 Engenho São João 2000 FETAPE 80 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.795 
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21 – MUNICÍPIO: XEXÉU 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Liberdade* 1998 MST 100 
2 Engenho Barra do Norte 2000 MST 80 
3 Engenho Chapéu de Couro 2000 MST 26 
4 Engenho Porto Seguro 2000 MST 300 
5 Engenho Veneza 2000 MST 200 
6 Engenho Ipiranga 2000 MST 100 
7 Engenho Vitória** - MST 40 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 846 
 
 

 
 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
 
1 – MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Mupan 1996 - 75 
2 Engenho Pedra* 1996 - 150 
3 Engenho Pimentel* 1998 MST 61 
4 Engenho Brilhante* 1999 MST 120 
5 Engenho Pantorra 1999 MST 250 
6 Engenho Universo 2000 MT 60 
7 Engenho Providência 2000 MST 100 
8 Engenho Arandu 2000 MST 103 
9 Engenho Mauá 2000 MST 101 

10 Engenho Olinda 2000 MT 60 
 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 1.080 

 
2 – MUNICÍPIO: IGARASSU 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Aliança 1999 MST - 
2 Engenho Botafogo 1999 MST - 
3 Engenho Malheiro 1999 MST - 
4 Lot.  Encanto de Igarassu 1999 MRT 50 
5 Engenho Pasmado* 1999 MST 150 
6 Fazenda Zumbi 2000 MST 20 
7 Terras do Governo do Estado 2000 MRT 90 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 310 
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3 – MUNICÍPIO: IPOJUCA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Soledade 1996    - 100 
2 Engenho Gaiapó 1996     Fetape 70 
3 Engenho Queluz 1997 Fetape    100 
4 Engenho Fortaleza II   1999 Fetape    100 
5 Engenho Pirajá  1999 MT      80 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 450 
 

4 – MUNICÍPIO: ITAPISSUMA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Cobra 2000 MST 25 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO            25 
 
5 – MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Palmeira 1998 MT 288 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 288 
 
6 – MUNICÍPIO: MORENO 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Camarão 1997 Fetape 80 
2 Engenho Guarany 1997 - 60 
3 Engenho Moreno 1997 - 57 
4 Engenho Pinto* 1997 - 123 
5 Engenho Serraria 1997 MST 80 
6 Terras Cotonifício Moreno 1997 MT 27 
7 Engenho Jaboatãozinho* 1997 MST 60 
8 Engenho Floresta*  1998 MST 70 
9 Engenho Araújo 1999 MST 60 

10 Engenho Couve 1999 MST  50 
11 Engenho Poço Dantas* 1999 MST 140 
12 Engenho Una 1999 Fetape 61 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 868 
 
7 – MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA 
Nº IMÓVEL ANO DA OCUPAÇÃO ENTIDADE Nº FAMÍLIAS
1 Engenho Velho* 1996    Fetape 200 
2 Engenho Martinica* 1998 - 152 
3 Engenho Poço Sagrado 1998 Fetape 30 
4 Engenho Sítio* 1998 Fetape 100 
5 Engenho Bela Rosa 1999 Fetape 150 
6 Engenho Curupaiti 1999 Fetape 20 

 TOTAL DE FAMÍLIAS MOBILIZADAS NO MUNICÍPIO 652 
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QUADRO DE ASSENTAMENTOS POR MUNICÍPIO DA  

ZONA DA MATA DE PERNAMBUCO E RMR ENTRE 1990 E MAIO 2002
 

ZONA DA MATA NORTE 
1 – MUNICÍPIO: CAMUTANGA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Engenho Stº Antônio    MST 69 557,1 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 69 557,1 

 
2 – MUNICÍPIO: CONDADO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Patrimônio  - 88 247,9 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 88 247,9 

 
3 – MUNICÍPIO: GLÓRIA DO GOITÁ 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Briosa  Fetape 35 410,6 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 35 410,6 

 
4 – MUNICÍPIO: GOIANA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Engenho Ubu Fetape 185 1.509,6 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 185 1.509,6 

 
5 – MUNICÍPIO: ITAQUITINGA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Santo Antônio do Norte MST 38 280 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 38 280 

 
6 – MUNICÍPIO: NAZARÉ DA MATA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Camarazal MST 84 450 
2 Lagoa MST 61 285 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 145 735 
 
7 – MUNICÍPIO: PAUDALHO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Sítio I Fetape 100 665 
2 Souto Maior Fetape 110 856 
3 Velho II Fetape 24 221,9 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 234 1.742,9 
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8 – MUNICÍPIO: VICÊNCIA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Barrinha/Firmativo MST 36 374,5 
2 Campina Verde MST 34 326,3 
3 Engenho Morojozinho MST 26 267,5 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 96 968,3 
 

 
ZONA DA MATA SUL 

 
 

1 – MUNICÍPIO: ÁGUA PRETA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Camurim Grande  Fetape/MST 158 1.768,8 
2 Dois Braços MST 27 227,4 
3 Milharal MST 13 122 
4 Ourives/ Palmeira MST 50 461,7 
5 Pedra Imá Fetape/MST 47 732,6 
6 Privilégio MST 56 546 
7 Santa Tereza Fetape/MST 100 852,1 
 8 Souza, Mangueira e Parnazo Fetape/MST 280 2.399,6 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 731 7.110,2 
 
2 – MUNICÍPIO: AMARAJI 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Cícero Gomes MT 37 51,2 
2 Engenho Riachão do Norte MCL 52 487,2 
3 Engenho Tapuia MT 23 216 
4 Estivas MST 117 1.153 
5 Rinoceronte MST 77 847,8 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 306 2.755,2 
 
3 – MUNICÍPIO: BARREIROS 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Duas Barras MST 26 241,2 
2 Oiteiro Alto Fetape 11 122 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 37 363,2 
 
4 – MUNICÍPIO: BELÉM DE MARIA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Barro Branco MST 36 389,4 
2 Passagem da Areia - 21 222,8 
3 Sítio do Meio - 60 556 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 117 1.168,2 
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5 – MUNICÍPIO: CATENDE  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Padre Cícero Fetape 20 214,6 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 20 214,6 

 
6 – MUNICÍPIO: CORTÊS 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Gurjaú - 38 517,5 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 38 517,5 

 
7 – MUNICÍPIO: ESCADA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Bela Vista MST 33 235,4 
2 Cachoeira CPT 15 220,8 
3 Criméia MST 42 338 
4 Giquí/rimunã MST 110 1.121,8 
5 Santa Maria Fetape 35 33,6 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 235 1949,6 
 
8 – MUNICÍPIO: GAMELEIRA  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Dona MST 69 800 
2 Engenho Pereirinha MST 98 1.082,5 
3 São Gregório/Alegre MST 106 912,2 
4 Primoroso Fetape 74 1.379,9 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 347 4.174,6 
 
9 – MUNICÍPIO: JOAQUIM NABUCO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Estrela do Norte MST 84 847,4 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 84 847,4 

 
 
10 – MUNICÍPIO: POMBOS 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Ronda MST 90 1.148 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 90 1.148 
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11 – MUNICÍPIO: QUIPAPÁ   

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Água Branca MST 133 1.296,5 
2 Bananeiras MST 43 990,3 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 176 2.286,8 
 
 

 
 
12 – MUNICÍPIO: RIBEIRÃO  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Cajuí - 11 196,8 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 11 196,8 

 
 
 
 
13 – MUNICÍPIO: RIO FORMOSO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Amaraji  Fetape 96 1.082,9 
2 Engenho Cipó MST 45 444 
3 Minguito Fetape 68 864,9 
4 Serra D’Água Fetape 35 419,4 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 244 2.811,2 
 
 
 
14 – MUNICÍPIO: SÃO BENEDITO DO SUL  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Engenho Fortaleza/Progresso Fetape 35 508,9 
2 São José Fetape 16 246 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 51 754,9 
 
 
 
15 – MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Pau Amarelo MT/MTB 42 428 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 42 428 
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16 – MUNICÍPIO: TAMANDARÉ 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Brejo MST 110 1149,5 
2 Cocal Grande Fetape 50 360,5 
3 Cocalzinho Fetape 28 223,2 
4 Coqueiros Fetape 44 289,5 
5 Engenho Mato Grosso de Baixo Fetape 90 957 
6 Jundiá de Cima Fetape 40 453,5 
7 Laranjeiras Fetape 37 412,8 
8 Mascatinho MST 62 777,8 
9 São João Fetape 30 328,7 

10 Saué Grande Fetape 58 635,9 
11 Sauezinho Fetape 68 877,8 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 617 6.466,2 
 
17 – MUNICÍPIO: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO   

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Açude Grande Fetape 47 300 
2 Caricé Fetape 21 204 
3 Divina Graça MT/Fetape 35 267,3 
4 Engenho Serra Fetape 73 900 
5 Livramento Fetape 45 344,8 
6 Pedreiras MST 44 458,6 
7 Serra Grande Fetape 107 873 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 372 3.347,7 
 
 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
 
1 – MUNICÍPIO: ABREU E LIMA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Pitanga I Fetape 67 956 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 67 956 

 
2 – MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Arariba de Pedra MST 62 512,5 
2 Engenho Arariba de Baixo MT/MST 170 1.059,6 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 232 1.572,1 
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3 – MUNICÍPIO: CAMARAGIBE 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Camaragibe Fetape 120 293,3 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 120 293,3 

 
4 – MUNICÍPIO: IGARASSU  

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Pitanga II Fetape 184 1.459,7 
 TOTAL DO MUNICÍPIO 184 1.459,7 

 
5 – MUNICÍPIO: MORENO 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Canzanza MT 76 718,7 
2 Hebert de Souza MST 148 1.436,2 
3 Jaboatão MST 70 693,8 
4 Jardim Moreno MT 70 510,3 
5 Mato Grosso MT 71 570,5 
6 Porção MT 32 243,6 
7 Serraria MST 48 435,1 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 515 4.608,2 
 
6 – MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA 

Nº PROJETO DE ASSENTAMENTO MOVIMENTO 
SOCIAL Nº FAMÍLIAS ÁREA (Ha)

1 Concórdia/Santa Cruz Fetape 133 1.014,8 
2 Sítio II Fetape 70 420,2 
3 Velho I Fetape 50 414,1 

 TOTAL DO MUNICÍPIO 283 1.849,1 
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