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A presente coletânea é fruto de um esforço conjunto dos douto-
randos que fazem parte do corpo discente do Núcleo de Estu-

dos Históricos do Mundo Rural (NEHMuR), vinculado à linha de 
pesquisa Espaço, Economia e Sociedade do Programa de Pós-Gradua-
ção em História da Universidade de Passo Fundo, na região norte do 
Rio Grande do Sul. A proposta de uma publicação organizada pelos 
discentes surgiu no final de 2019 em um dos encontros do núcleo, e 
foi abraçada pelos doutorandos e doutores vinculados. Seu principal 
objetivo é possibilitar a divulgação das pesquisas concernentes a dife-
rentes temáticas abarcadas pela chamada História do Mundo Rural. 

As diferentes temáticas apresentadas pelos doutores e doutoran-
dos em cada capítulo tem relação com a pesquisa desenvolvida no mes-
trado ou doutorado. De uma forma ou de outra, essa multiplicidade de 
temáticas é contemplada nas discussões propostas nos encontros do 
NEHMuR, que tem como um de seus propósitos contribuir na tra-

Apresentação
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jetória acadêmica dos discentes, qualificando teórica e metodologica-
mente as suas pesquisas na medida em que promove o debate de textos 
e também, possibilita a socialização das ideias, angústias e dificuldades 
que permeiam o cotidiano do pesquisador. 

Boa parte das pesquisas encontram-se em fase de andamento, e 
a maioria dos textos constituem um esforço de síntese total ou par-
cial de trabalhos de tese ou de dissertação.  As diversas pesquisas so-
bre o Mundo Rural no Sul do Brasil revelam um universo complexo, 
dinâmico e plural, reflexo de permanências e rupturas, lutas e confli-
tos sociais protagonizados por diferentes sujeitos, que em diferentes 
contextos históricos imprimem sua marca no tempo, constituindo-se 
como matéria-prima por excelência dos historiadores. Instigados pela 
ampliação do debate acadêmico sobre o Mundo Rural na atualidade, 
que vem buscando espaço na historiografia, os pesquisadores se debru-
çam sobre o passado, movidos por questões e inquietações do presente 
que, para ele, se mostram relevantes. 

Levando em consideração a diversidade de temáticas atreladas ao 
mundo rural que despertam o interesse dos pesquisadores no sul do 
Brasil, a presente publicação “História do Mundo Rural: o sul do Brasil 
- Volume III” está estruturada em torno de três grandes eixos principais 
elaborados no sentido de buscar uma aproximação entre as discussões. 
Os três eixos correspondem às três seções nas quais os textos foram 
dispostos, são eles: 1) A produção do espaço social: relações sociais e 
conflitos; 2) Os camponeses e a ação do Estado na criação de políticas 
públicas; e, 3) Propriedade da terra e questões teórico-metodológicas. 

Abrindo a primeira seção “A produção do espaço social: relações so-
ciais e conflitos”, cuja centralidade das discussões está nos múltiplos su-
jeitos, relações sociais por eles estabelecidas e conflitos que permeiam 
o processo de produção do espaço social no mundo rural, Vanderlei 
Cristiano Juraski lança o olhar sobre um importante personagem his-
tórico da região do Contestado: o caboclo. No capítulo intitulado 
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“Pacífico, antiquado e guerreiro: três representações sobre os caboclos 
do contestado”, o autor busca problematizar as diferentes visões sobre 
esses personagens históricos constantemente revisitados nos estudos 
sobre o Contestado. Ele identifica as três perspectivas que orientam as 
diferentes representações elaboradas pelas autoridades civis e militares 
ao longo do confronto armado, a partir de análise da historiografia 
acadêmica acerca das diferentes representações projetadas sobre os ca-
boclos no contexto das disputas fundiárias ocorridas no Centro-Oeste 
de Santa Catarina e Paraná, durante a Guerra do Contestado (1912-
1916). 

No capítulo “Nas cercanias de Campo Erê – SC – 1970-1980”, 
Luiz Fernando Ferrari traz uma síntese da tese defendida, na qual dis-
corre sobre o processo de reocupação das cercanias de Campo Erê – 
Santa Catarina, que contribuiu para o surgimento de conflitos pela 
terra protagonizados por diferentes sujeitos. Habitada por grupos 
de pequenos agricultores, a região teve a Companhia Territorial Sul 
Brasil como um dos principais agentes na reconfiguração da proprie-
dade capitalista da terra. O autor analisa o processo de reocupação e 
mercantilização dessas terras que contribuiu para a intrusagem, dando 
origem aos conflitos pela posse da terra no Oeste Catarinense.

Também centrando a análise nos conflitos no mundo rural, Fe-
lipe Berté Freitas, busca interpretar o habitus da violência nas relações 
sociocotidianas, utilizando como base empírica os processos criminais 
que tramitaram nas comarcas de Passo Fundo, Cruz Alta e Soledade 
entre os anos de 1900 e 1945. Em “Violência e relações sociocotidia-
nas no espaço rural Norte Sul-Riograndese (1900-45)”, Felipe objeti-
va compreender quais foram os elementos estruturais e subjetivos que 
influenciaram os indivíduos e grupos sociais a incorporarem o habitus 
da violência como parte de suas relações sociocotidianas. 

Com ênfase nas relações sociais e produção do espaço social, no 
capítulo “O processo de reterritorialização e a partilha de terras nos 
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Campos de Cima da Serra entre 1890 a 1930”, Andréa Pagno Pegoraro 
faz uma análise do antigo território de Vacaria no contexto da Primeira 
República Brasileira. A autora evidencia as mudanças geradas pela parti-
lha e vendas de terras que ocasionam a fragmentação das áreas antes ocu-
padas por grandes fazendas pecuaristas, tendo como fonte de pesquisa 
inventários post-mortem, registros de imóveis e medições de terras. 

A segunda seção intitula-se “Os camponeses e a ação do Estado na 
criação de políticas públicas”, e contempla uma diversidade de temáticas 
pertinentes aos múltiplos sujeitos e processos históricos, e sua relação 
com as políticas públicas direcionadas ao mundo rural implementa-
das pelo Estado. As discussões centradas na ação do Estado em rela-
ção ao mundo rural tem início com o texto de Alex Antônio Vanin: 
“Expansão e territorialização estatal do Serviço de Proteção aos Índios 
no Posto de Cacique Doble - Rio Grande do Sul, década de 1940”, no 
qual o autor analisa o primeiro período de implementação da política 
indigenista do SPI no início da década de 1940 no Rio Grande do Sul, 
a qual tinha por objetivo a integração indígena à sociedade brasileira 
mediante um modelo de territorialização dirigida. 

No texto “Processo histórico e legislação da desapropriação de 
terra por interesse social no Rio Grande do Sul (1960-1990)”, Caroli-
ne da Silva procura evidenciar o processo histórico e a legislação rela-
cionada às desapropriações de terras por interesse social no Rio Gran-
de do Sul, no período de 1960 a 1990. Para a pesquisa desenvolvida no 
mestrado, da qual o capítulo apresentado é apenas uma síntese, a au-
tora utilizou mais de 130 processos administrativos do Incra e proces-
sos judiciais, cujas análises permitiram levantar dados de regiões com 
maiores números de desapropriações e compreender como o aparato 
legal e jurídico moldaram-se ao longo destas décadas. 

Pedro Vicente Medeiros Stefanello, em “A construção da bar-
ragem do Passo Real: as contradições de um projeto modernizador” 
discute as incoerências que permearam o processo que resultou no 
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desalojamento de centenas de famílias no final da década de 1960. 
Para compreender o projeto de Estado que idealizou a construção da 
barragem do Passo Real, o autor busca interpretar o desenvolvimento 
do setor elétrico brasileiro a partir dos conceitos de ideologia e hege-
monia, e a partir da discussão sobre o conceito de modernização, passa 
a elucidar as contradições desse processo. 

No capítulo “Três décadas da promulgação do art. 68 da ADCT: 
uma análise histórica” Áxsel Batistella de Oliveira analisa o proces-
so de titularização das comunidades quilombolas do Estado do Rio 
Grande do Sul, problematizando o processo de luta que culminou na 
Constituinte. Considerando os impactos da promulgação do art. 68 
da ADCT, o autor propõe reflexões acerca da situação destas comuni-
dades três décadas depois. 

O trabalho de Indaia Dias Lopes “Reflexões sobre a trajetória 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ) a partir de atores sociais regionais”, insere-se nas discussões 
sobre políticas públicas para a agricultura familiar. A autora analisa 
a trajetória histórica do Pronaf, buscando identificar a percepção dos 
diferentes atores sociais envolvidos direta e indiretamente com esse 
programa no estado do Rio Grande do Sul. 

Inserido também numa perspectiva mais contemporânea do 
mundo rural, em “Envelhecimento e Sucessão Rural: dois desafios 
para a Agricultura Familiar na região da AMAU (2006-2017)” Ana-
cleto Zanella busca descrever e analisar dois problemas vivenciados 
no processo de desenvolvimento da agricultura de base familiar nos 
municípios que integram a Associação dos Municípios do Alto Uru-
guai (AMAU), no norte do Rio Grande do Sul: o envelhecimento da 
população rural e a dificuldade de sucessão nas famílias de agricultores 
familiares. Tais constatações resultam da análise de informações di-
vulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 
também da revisão de literatura a respeito da temática.
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Encerrando esta seção, Simone Lopes Dickel busca contribuir 
para a discussão a respeito das “Perspectivas sobre a reforma agrária no 
contexto pós Golpe de 2016”. Neste intuito, a autora toma como obje-
to de estudo as mudanças na legislação concernente a reforma agrária, 
buscando contrapor diferentes visões a respeito delas. Tais mudanças 
estão inseridas no contexto do chamado “Golpe de 2016”, e foram 
anunciadas pela base governista como uma “adequação” da legislação 
à nova realidade dos assentamentos de reforma agrária, enquanto para 
os movimentos sociais a proposta foi interpretada como um retrocesso 
às conquistas populares dos últimos anos. 

A terceira e última seção tem como proposta apresentar algumas 
contribuições para pensar a “Propriedade da terra e questões teórico-me-
todológicas”. Com esse propósito, Fábio Roberto Krzysczak traz uma 
discussão sobre “Processos judiciais como fontes históricas para o es-
tudo da propriedade rural”. A partir de uma aproximação interdisci-
plinar entre História e Direito, pertinente aos estudos relacionados à 
propriedade, o autor discorre sobre as possibilidades do uso de proces-
sos judiciais como fontes históricas, e também alerta para os cuidados 
necessários à sua utilização. 

“O conceito trabalho como fundamento da propriedade em 
John Locke” é objeto da discussão proposta por Diego José Baccin. 
Com uma abordagem mais teórico-conceitual, o texto tem como pro-
pósito compreender o conceito trabalho como sendo o fundamento 
da propriedade sobre a terra, a partir do pensamento jusnaturalista de 
John Locke, com base na obra Dois Tratados Sobre o Governo, original-
mente publicada no século XVII. 

Finalizando o livro, Débora Nunes de Sá, em “Floresta Nacional 
de Passo Fundo – RS: influencias históricas da paisagem regional” uti-
liza o viés da História Ambiental, uma disciplina historiográfica que 
vem se consolidando em face das diversas mudanças socioambientais 
que vem ocorrendo ao longo do tempo. No texto, que é um fragmento 
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de sua dissertação, a autora identifica as relações estabelecidas – por 
meio da troca, venda e doação de espécies arbóreas nativas e exóticas 
– entre a Floresta Nacional de Passo Fundo e particulares e entidades 
públicas de diversos municípios do Rio Grande do Sul. Essas relações 
influenciaram na composição de parte das paisagens regionais. Seu 
texto converge, portanto , com uma importante premissa da História 
Ambiental, de que mais do que palco que influencia no processo histó-
rico, o meio ambiente desempenha um importante protagonismo na 
produção do espaço social, sendo por isso, uma abordagem que pode 
contribuir proficuamente para a discussão de temáticas vinculadas ao 
Mundo Rural.

Simone Lopes Dickel

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade de Passo Fundo (UPF)





A produção 
do espaço 

social:

relações sociais 
e conflitos

Parte I





O tema do presente capítulo são as imagens criadas em torno dos 
caboclos, identificadas pela historiografia acadêmica (1999-

2019) quando da investigação sobre o Contestado. As reflexões pro-
postas nesta seção compõem um debate desenvolvido no Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, sob 
orientação da professora Dra. Ironita Machado, cujo foco são as repre-
sentações criadas pelos historiadores acadêmicos acerca do movimen-
to social ocorrido na região do Contestado. Após análise de 15 teses 
defendidas sobre a temática e constatando a existência de conceitos 
como modernização, capital estrangeiro, expropriação e monetari-
zação das terras, além da definição de agentes sociais como caboclos, 
monges, coronéis, empresas do Sindicato Farquhar1, entre outros, 

1 Por Sindicato Farquhar entende-se o conjunto de empresas que atuaram no Brasil 
Meridional ligadas ao empresário norte-americano Percival Farquhar (1864-1953). Entre 
elas, cita-se a Brazil Railway Company, responsável pela construção da EFSPRG em território 
Contestado e a madeireira Southern Brazil Lumber and Colonization Company com sede na 
cidade de Três Barras (atualmente pertencente a Santa Catarina).

Vanderlei Cristiano Juraski

Pacífico, antiquado e guerreiro:

três representações sobre os caboclos
do Contestado

1
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optou-se por problematizar, neste momento, as perspectivas referen-
tes aos habitantes do sertão durante a Guerra do Contestado (1912-
1916). Esta abordagem justifica-se, na medida em que os caboclos fo-
ram compreendidos por muitos autores, tais como Marcon (1999), 
Machado (2001), Espig (2008) e Dallanora (2019) como personagens 
principais da trama histórica. Em outras teses como a de Rodrigues 
(2008), Motta de Carvalho (2008), Valentini (2009), Xavier de Car-
valho (2010), Brandt (2012) e Tomporoski (2013), os sertanejos2, se 
não aparecem como protagonistas, têm um papel importante na expli-
cação do processo histórico.

As três perspectivas sobre os caboclos – pacífico, antiquado e 
guerreiro – foram concebidas por meio da análise das teses acima cita-
das.3 Cada um dos historiadores buscou delinear quem eram os serta-
nejos presentes na região Centro-Oeste de Santa Catarina e Paraná no 
início do século XX e que interagiram com o processo de privatização 
das terras, tidas como de uso comum até então, com a mudança nas 
relações trabalhistas e as transformações na paisagem, a partir dos des-
matamentos empreendidos pelas madeireiras, a maior delas, o comple-
xo industrial da Lumber em Três Barras. É importante, observar que as 
três representações acerca dos caboclos não correspondem a uma or-
dem cronológica, da mesma forma que a mudança de uma perspectiva 
para outra, não equivale ao desaparecimento completo da precedente. 
As concepções apresentadas anteriormente interligam-se em vários 
pontos. Separá-los por seus diferentes estigmas, somente é viável para 
facilitar a reflexão sobre os estereótipos atribuídos a essas pessoas.

As representações podem ser consideradas camadas que consti-
tuem as identidades coletivas. Elas equivalem a uma combinação de 
características pessoais e sociais que concedem sentido para a vida hu-

2 Os termos sertanejos, moradores locais e habitantes do sertão foram utilizados como si-
nônimos de caboclo.
3 Os termos perspectivas, concepções, imagens e camadas foram utilizados como sinônimos 
de representação.
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mana. Portanto, não há a possibilidade de extrair as camadas em busca 
da essência do “verdadeiro” homem, pois a identidade é construída 
a partir da interação entre as diferentes imagens sobre si e acerca do 
meio em que se vive.

Pierre Bourdieu (1930-2002) em sua obra “Razões práticas: so-
bre a teoria da ação” define o capital simbólico como uma proprieda-
de econômica, cultural ou social reconhecida  como importante para 
determinada coletividade, ou seja, tendo um valor intrínseco, seja po-
sitivo ou negativo.4 Desse modo, a túnica, o malhete, o estetoscópio, 
o quepe entre outras representações objetivas têm uma função para 
além de seu uso prático, pois eles inserem-se em campos de disputas 
sociais, sendo legitimados por instituições que permitem aos agentes 
utilizá-los como símbolos de poder e do discurso verdadeiro. Segundo 
Bourdieu (1989, p. 112), as representações mentais elaboradas a partir 
de certos atos e estratégias de manipulação simbólica, buscam elaborar 
concepções que ocultam, por vezes, necessidades imperiosas de grupos 
em particular como a regulamentação da vida em sociedade (no caso 
do juiz), o cumprimento da lei (no caso do policial), ou o tratamento 
das doenças do corpo e dos vícios da alma (no caso dos médicos e sa-
cerdotes, respectivamente).

Partindo do princípio de que as representações (mentais e obje-
tivas) integram-se, indissociavelmente, aos eventos, sujeitos e proce-
dimentos retratados por elas, a tentativa de encontrar a “pura verdade 
dos fatos”, sem examinar as concepções nelas implicadas, mostra-se in-
frutífera. Dessa forma, o Movimento do Contestado precisa ser estu-
dado considerando as perspectivas sobre os acontecimentos na região 

4 “O capital simbólico é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, físico, eco-
nômico, cultural, social), percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são tais 
que eles podem entendê-las (percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. […] Mais pre-
cisamente, é a forma que todo tipo de capital assume quando é percebido através das categorias 
de percepção, produtos da incorporação das divisões ou das oposições inscritas na estrutura 
da distribuição desse tipo de capital (como forte/frágil, grande/pequeno, rico/pobre, culto/
inculto, etc.)” (BOURDIEU, 1996, p. 107).
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durante o processo de ocupação do território. Os caboclos, por sua vez, 
são seres multifacetados, para além, inclusive, das três representações 
propostas neste capítulo. Cada interação entre as camadas/imagens so-
bre si e acerca da coletividade resultam em novas imagens que devem 
ser analisadas de maneira dialógica com as evidências empíricas. Não 
se trata, portanto, de um estudo realizado especulativamente, mas sim, 
pautado em vestígios do passado, encontrados em fontes jornalísticas, 
administrativas, judiciais, depoimentos orais entre outros documentos.

Antes de iniciar as discussões em torno das perspectivas sobre 
os caboclos, identificadas nas teses de historiadores do Contestado, 
deve-se ressaltar que o capítulo foi dividido em três partes, cada uma 
delas analisando uma imagem/camada dos habitantes do sertão.5 Na 
primeira, foi tratado da ideia do caboclo como ser pacífico. Os argu-
mentos utilizados para sustentar essa representação foram extraídos 
de teses que abordaram o Coronelismo, as relações de compadrio e as 
lideranças do Movimento do Contestado. Uma das fontes exploradas 
pelas obras que avaliaram o assunto foi o Relatório enviado pelo Ge-
neral Setembrino de Carvalho para o Ministro da Guerra, José Cae-
tano de Faria, em 1916. Na segunda parte, examinou-se a concepção 
do caboclo como ser antiquado, amparado nas teses, objeto de estudo, 
que discutiram a agricultura de subsistência, a criação de animais à sol-
ta, as festas comunitárias e a crença nos monges, abarcando práticas 
agropastoris e da religiosidade popular. Na última seção foi debatida a 
violência vinculada pelos periódicos da época a ação dos caboclos du-
rante o confronto armado, através das fotos registradas pelo Exército 
que demonstram a destruição de pontes e linhas de telégrafo.

5 As imagens/camadas compreendem elementos da representação objetiva como o compa-
drio, a participação dos caboclos em puxirões e festas comunitárias entre outras características 
da sociedade sertaneja no Centro-Oeste de Santa Catarina e Paraná, além de representações 
subjetivas, tais como a passividade (em relação a autoridade), a rudimentariedade (referente às 
práticas agropastoris e religiosas) e brutalidade dos moradores locais (relativa a defesa de seus 
interesses durante a Guerra do Contestado).
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1. Caboclo pacífico:
compadrio e submissão

Na década de 1900, de acordo com Machado (2001) e Motta de 
Carvalho (2009) existiam, na região do Contestado, duas realidades 
distintas: aquela do Centro-Norte e do Sul. Na metade Norte a prin-
cipal atividade econômica era a extração de erva-mate, diferentemente 
do Sul, onde predominavam as grandes fazendas para pecuária exten-
siva. Por ser o Norte, ainda no início do século XX, uma fronteira 
agrícola, os caboclos tinham maior autonomia e, em casos de desen-
tendimentos com os patrões, poderiam desmatar pequenas áreas no 
interior da floresta para construir suas moradias. Considerando essas 
situações díspares em que se encontravam os caboclos, pode-se inferir 
que as relações de dependência para com os Coronéis, também apre-
sentavam nuances. O Coronelismo na região do Contestado, tinha 
segundo Machado (2001) e Tomporoski (2013) algumas peculiari-
dades em relação ao restante do país, não estando ligado ao voto e a 
posse de cargos eletivos. A importância dos chefes locais assentava-se 
em sua influência na vila e redondezas, na capacidade de reunir um 
grande número de homens armados em um curto intervalo de tempo, 
na posse de terras e na quantidade de pessoas que dependiam da boa 
vontade dessas personalidades para morar nelas (agregados, peões e 
posseiros). Contudo, conforme apontou Tomporoski (2013), a neces-
sidade de estabelecer acordos com o Estado e ingressar na estrutura do 
Partido Republicano de Santa Catarina revelam que as posições dessas 
lideranças não eram hegemônicas na região. As disputas entre os Co-
ronéis Francisco Ferreira de Albuquerque e Henriquinho de Almeida 
no município de Curitibanos comprovam essa tese.

Uma das práticas comuns no interior brasileiro era o compadrio. 
Com o batismo de seus filhos, os empregados estabeleciam um vínculo 
com os Coronéis que apadrinhavam as crianças. O compadrio resulta-
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va, então, em direitos e deveres de ambas as partes. Enquanto o patrão 
era tido como um “segundo pai”, responsável por aconselhar e proteger 
o afilhado, este devia obediência ao seu padrinho, assim como aconte-
cia com seus pais (compadres do Coronel). Essas relações de proteção/
subordinação permitiam um equilíbrio de forças no campo social, uma 
vez que, em alguma medida, elas justificavam as desigualdades sociais.

A dinâmica das relações mediadas pelo compadrio reforçou a 
ideia das autoridades – entre elas do General Setembrino de Carvalho 
– de que os caboclos eram seres pacíficos que se ajustavam as condi-
ções sociais impostas pelos seus patrões. Esse posicionamento dificul-
tava a percepção das inconformidades e rupturas presentes naquela 
sociedade.

Espig (2008) problematizou a informação incorporada em várias 
obras sobre o Contestado6 de que os líderes do Movimento social que 
resultou na Guerra do Contestado (1912-1916) eram pessoas que vie-
ram de outros estados devido a construção do trecho sul da EFSPRG. 
Segundo a historiadora, esse dado foi extraído, exclusivamente, de 
uma matéria do Jornal Diário da Tarde/PR, publicada em 1908, e do 
Relatório apresentado ao General de Divisão José Caetano de Faria, 
Ministro da Guerra, por Fernando Setembrino de Carvalho, inspetor 
permanente da 11ª Região Militar, sediada em Curitiba. Nesse docu-
mento, os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco foram apontados 
como sendo de origem dos trabalhadores da Estrada de Ferro. Espig 
(2008) demonstrou em sua tese como, ao longo do tempo, outros lo-
cais foram incluídos a esta lista sem, contudo, haver a citação das fon-
tes primárias.

Machado, por sua vez, havia afirmado que “é possível que o 
General Setembrino tenha carregado na proporção da participação 
destes indivíduos estranhos à região, para justificar uma campanha 

6 Chamadas por ela de historiografia tradicional, na medida em que os pesquisadores não 
questionavam suas fontes.
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tão difícil e custosa contra os ‘ignorantes caboclos do Contestado’” 
(MACHADO, 2001, p. 136-137). Não havia, segundo o autor, 
nenhum indício de que pessoas vindas de fora da região, tivessem 
liderado o Movimento. Espig (2008) também relativizou os impactos da 
construção da EFSPRG para o aumento do número de desempregados 
na região. Para ela, os trechos da ferrovia foram sendo concluídos 
gradativamente e conforme as obras chegavam ao seu término, os 
operários eram dispensados pela Brazil Railway Company. Não havia 
nenhum interesse da empresa em manter na região uma quantidade 
expressiva de homens, que poderiam posteriormente requerer terras 
que pertenciam à empresa. De outro modo, Espig (2008) apontou 
que a maioria dos turmeiros eram agricultores e tinham famílias no 
Paraná e Santa Catarina, desse modo o Relatório de Setembrino não 
refletiu as origens sociais das lideranças caboclas no Movimento do 
Contestado.

A construção da EFSPRG certamente alterou o modo de vida dos 
sertanejos, pois aumentou a circulação de pessoas e cargas pela região, 
provocou a desintrusão dos moradores locais pelos seguranças da 
Brazil Railway Company – devido a concessão de 30 km de terras que 
margeavam os trilhos do trem (15 km para cada lado). O desmatamento 
empreendido pelas serrarias da Lumber, além da criação de núcleos de 
colonização na área contestada também podem ser apontados como 
elementos que modificaram as representações objetivas e mentais dos 
caboclos, impactando o modo como se compreendiam no mundo.7

Espig (2008) ao dissertar sobre a violência percebida em alguns 
municípios, como Ponta Grossa/PR, durante os anos de construção 
da ferrovia, declarou que os atos violentos não surgiram por causa da 
malha férrea, mas esta os intensificou. O aumento dos registros de 
ocorrências policiais envolvendo roubos, assassinatos, brigas, invasão 

7 Marcon (1999), analisando o Oeste de Santa Catarina, afirmou que ser caboclo consistia 
em uma forma particular de relacionar-se com a natureza (as matas e os animais).
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de propriedade privada, perturbação da ordem pública e circulação de 
dinheiro falso corroboram a afirmação acima.

Tomporoski (2013) também abordou esse fenômeno social, inti-
tulado por Espig (2008) como violência costumeira, ao dissertar sobre 
as festas comunitárias. A partir de depoimentos colhidos por ele com 
antigos moradores das cercanias de Canoinhas-SC foi possível iden-
tificar desentendimentos entre vizinhos antes do ingresso das madei-
reiras, do processo de modernização da agricultura, monetarização da 
terra e das relações sociais. Segundo Tomporoski, “assim como no caso 
do pixirum, as festas religiosas não eram apenas espaços de celebração 
e contato social solidário. Ali o conflito surgia estimulado pelo con-
sumo de bebida alcoólica e pelo fato de o sertanejo invariavelmente 
andar armado, como necessidade de defesa e sobrevivência” (2013, p. 
91).

O pixirum ou puxirões, como eram conhecidos os mutirões no 
Planalto Contestado, eram atividades realizadas entre vizinhos, a fim 
de auxiliar aqueles que precisassem preparar o solo para o plantio, ou 
necessitassem de ajuda para construção de casas e galpões, bem como 
na lida com os animais. Depois de um dia de trabalho era costume que 
o anfitrião (morador que foi beneficiado pelo serviço coletivo) orga-
nizasse um baile para agradecer pela assistência prestada naquele mo-
mento de dificuldade. Nessas ocasiões, além da confraternização entre 
os trabalhadores também ocorriam desentendimentos, chamados por 
Tomporoski de relações conflituosas.

No pixirum, os conflitos vinham à tona em virtude de al-
guma dúvida acerca do trabalho, o que não era raro. Tal 
dúvida poderia surgir em relação à escolha de determina-
do indivíduo e sua competência para realização de uma 
tarefa específica, problemas na divisão dos trabalhos ou 
ainda desentendimentos surgidos das diversas discussões 
que mantinham seus participantes durante a realização 
das atividades (TOMPOROSKI, 2013, p. 88).
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Desse modo, apesar de existir uma imagem da violência como 
decorrente da ruptura de antigos laços sociais, reforçados até então 
pelos batismos, festas comunitárias e os puxirões (trabalho voluntário 
de ajuda mútua entre os vizinhos para auxiliar na lida do campo), tam-
bém haviam atritos no período precedente.

Acompanhando a ideia de sujeito pacífico está a indissociável re-
presentação de homem manipulado pelos políticos locais. Conforme 
observado anteriormente, o Relatório do General Setembrino de Car-
valho endereçado ao Ministro da Guerra, atribuía às pessoas vindas de 
fora a liderança do Movimento do Contestado, sendo os habitantes 
da região ludibriados por aqueles. Contudo, o estigma de “manipu-
lado” também pode estar relacionado a dependência que os caboclos 
tinham em relação aos coronéis. A exploração a que foram submetidos 
ao longo do tempo e a penúria que os conduziram ao confronto ar-
mado, foram vistas pelo Capitão Matos Costa como responsabilidade 
dos chefes locais que os mantinham nesta condição e os influenciavam 
de acordo com seus interesses (MACHADO, 2001). Para o Oficial, a 
violência era a única resposta conhecida pelos caboclos para reivindi-
car seus direitos (PEIXOTO, 1995, p. 98 apud MACHADO, 2001, 
p. 260).

Aos poucos a imagem de ser pacífico cedeu lugar para a com-
preensão do caboclo guerreiro, especialmente, com a elevação das 
tensões no Contestado, decorrentes do recrudescimento das ações do 
Exército no enfrentamento aos sertanejos insurgentes. Contudo, antes 
de adentrar nesta perspectiva sobre os moradores locais, cabe proble-
matizar a concepção do caboclo como ser antiquado, cujas técnicas de 
plantio e criação de animais, equiparavam-se as crenças religiosas, am-
bas vistas como rudimentares e fadadas a desaparecer com o advento 
de novas práticas agropastoris, com a maior participação do Estado e 
da Igreja no sertão brasileiro.
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2. Caboclo antiquado:
práticas agropastoris rudimentares 
e o catolicismo popular

O uso comunal das terras para a pecuária, no início do século 
XX, era uma prática tradicional entre os caboclos. Os Códigos de 
Postura de alguns municípios da região, demonstram inclusive, a le-
gitimidade administrativa desse tipo de posse. A Lei nº 06/1905 do 
município de Palmas-PR, analisada por Brandt (2012), definia como 
áreas de plantar as matas em encostas de serras ou margens de rios com 
extensão mínima de 6 km2 – desde que não houvesse nenhuma restri-
ção legal. O restante das terras seria destinado a criação.8

Na roça cabocla eram cultivados diferentes tipos de alimentos, 
que serviam para o consumo da própria família e o excedente era tro-
cado nos pequenos comércios locais, por gêneros como açúcar amare-
lo, querosene, pólvora e cachaça.

Nas proximidades de Curitibanos, com a presença de densas ma-
tas, uma das principais atividades dos sertanejos para suplementar sua 
renda era a criação de porcos à solta. Esses animais ficavam nas flores-
tas onde encontravam abrigo contra o frio e uma alimentação variada 
como butiás e pinhões. Quando era preciso agrupar os porcos para o 
abate ou conduzi-los aos centros comerciais para vendê-los, os vizi-
nhos auxiliavam na localização e captura. Após o trabalho era servido 
uma refeição como forma de agradecimento pelo serviço.

Tomporoski (2013) abordou a importância social dos trabalhos 
voluntários de ajuda mútua naquela sociedade. Dificilmente, o roça-
do ou o apresamento de animais, poderia ser realizado exclusivamente 

8 Nesta regulamentação do poder público, pode-se perceber implicitamente uma valorização 
social dos pecuaristas em detrimento dos agricultores. “A lei, dando clara preferência aos pe-
cuaristas, também determinava que todos os que cultivassem em capões, na beira do campo ou 
nas terras de pastagens, deveriam cercar as terras para evitar a invasão dos animais” (BRANDT, 
2012, p. 172-173).
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pela família. Desse modo, a participação dos vizinhos nestas atividades 
criava vínculos de solidariedade, visto que eram acompanhados pelo 
compromisso de retribuição da assistência concedida, com o auxílio 
no momento oportuno. De outra forma, aqueles que ausentassem sis-
tematicamente dos puxirões eram alvos de comentários depreciativos 
e, provavelmente, não se beneficiariam do trabalho voluntário em suas 
terras.

Os pixirum, conforme denominação utilizada por Tomporoski 
(2013), iniciava-se com um convite do vizinho que precisasse da ajuda 
para a lida do campo. No dia e horário combinado os moradores lo-
cais, encontravam-se para principiar o trabalho. Geralmente, esses en-
contros eram momentos de alegria, segundo os entrevistados, porque 
combinavam a atividade laboral com aspectos lúdicos, como os desa-
fios entre os participantes, provocações, cantorias, além da constante 
ingestão de bebidas alcoólicas.

No transcorrer do século XX, com o processo de monetarização 
das terras e dos contatos pessoais, os puxirões ficaram mais raros. As 
pessoas entrevistadas por Tomporoski (2013) revelam um sentimento 
de perda com o fim dos trabalhos voluntários, não tanto pelos ganhos 
práticos, mas pelas relações de solidariedade estabelecidas com os vizi-
nhos, ou seja, o capital simbólico. O trabalho assalariado nas serrarias, 
passou a ocupar a maior parte do tempo dos caboclos, que outrora era 
destinado para a ajuda mútua e as festas comunitárias.

Práticas tradicionais como a roça cabocla, a criação de porcos à 
solta e a extração de ervais nativos foram impactadas pela construção 
da Estrada de Ferro, pelas serrarias da Lumber e pelo ingresso dos 
imigrantes na região. Estes, buscando substituir a agricultura de 
subsistência, adotaram novos métodos de plantio, retirando o máximo 
proveito das terras, a fim de vender o excedente e quitar as dívidas 
contraídas junto as empresas colonizadoras no menor tempo possível. 
Os animais, que outrora circulavam livremente, deveriam ficar 
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confinados, novas raças seriam introduzidas e as pastagens melhoradas, 
de modo a aumentar os ganhos financeiros com a comercialização de 
bovinos e suínos.

Essas transformações estiveram amparadas no discurso de inevi-
tabilidade do progresso. A criação de vilas onde anteriormente somen-
te existiam matas, a possibilidade de deslocar-se rapidamente entre 
diferentes localidades através da ferrovia concediam a impressão de 
evolução do homem e sucesso do empreendimento capitalista. Se opor 
a marcha inexorável dos acontecimentos, como os caboclos insurgen-
tes ousaram fazer durante a Guerra do Contestado, era sinônimo de 
uma batalha perdida.

De modo semelhante, o catolicismo popular, entendido como 
a fé que independe da mediação da Igreja, também era visto, princi-
palmente, pelos sacerdotes como algo arcaico, fruto da ignorância 
dos caboclos. A importância concedida pelos habitantes do sertão aos 
monges, por exemplo, era alvo de críticas dos padres. O Frei Menando 
Kamps, da ordem dos franciscanos que atuou no planalto catarinense 
entre os anos de 1907 e 1914, afirmou que

‘a guerra dos fanáticos só foi possível na fé que o povo 
tinha àquele mensageiro ( João Maria)’. ‘Uma palavra 
de sua boca valia e vale ainda hoje (1915)’ ‘mais do que 
as verdades eternas do Evangelho, do que quaisquer 
instruções de sacerdotes e bispos, e até o Santo Padre 
só acerta ensinar a verdade se esta confere com a pre-
gação de João Maria’ (STULZER, 1982, p. 31 apud 
MACHADO, 2001, p. 159).

Karsburg (2012) assinalou a presença de três monges que tran-
sitaram pelo sul do Brasil – apesar de inúmeros outros terem surgido 
antes e depois da Guerra do Contestado, conforme Machado (2001). 
O primeiro eremita, analisado por Karsburg (2012), foi Giovanni Ma-
ria de Agostini, de origem italiana, era chamado de João Maria quando 
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esteve viajando pela região sul entre os anos de 1844 e 1852. O segun-
do, era Anastas Marcof, de origem síria, conhecido como João Maria 
de Jesus. Sua presença foi registrada no sertão catarinense e paranaense 
entre 1893 e 1906. O último, era Miguel Lucena de Boaventura, vulgo 
José Maria, que participou da festa em honra a Bom Jesus no Taqua-
ruçu em 1912.

João Maria de Jesus era criticado por membros do clero, entre 
outros motivos, por realizar batismos – sacramento que Giovanni 
Maria não realizava. Os caboclos acreditavam na proteção concedida 
pelos monges, de modo que muitas famílias esperavam anos para que 
seus filhos fossem batizados pelos eremitas. Tonon (2008) ressaltou 
que, em algumas cidades do Centro-Oeste de Santa Catarina e do 
Paraná, era comum a realização de três batismos: em casa, na Igreja 
e nas fontes do monge.9 “Na ausência do monge convidavam uma 
pessoa de conduta ilibada da comunidade para realizar o batismo, 
que poderia ser realizado na residência dos pais do catecúmeno ou em 
um olho de água que eventualmente tivesse sido pousada do eremita” 
(TONON, 2008, p. 149).10

Algumas festas comunitárias também eram eventos que não de-
pendiam da anuência da Igreja para ocorrer. Entre as festividades orga-
nizadas pelas lideranças caboclas estavam a festa do Divino e de Bom 
Jesus. No último caso, cabe ressaltar que foi durante as comemorações 
em honra a Bom Jesus em 1912, que o monge José Maria se congregou 
com os devotos em Taquaruçu, interior do atual município de Fraibur-
go-SC. O acampamento realizado na localidade teve uma importân-
cia decisiva para os acontecimentos percebidos no período posterior, 
tais como a perseguição e morte em combate de José Maria na Batalha 
de Banhado Grande, no Irani-PR.

9 O batismo em casa firmava o compromisso com os vizinhos e parentes mais próximos, en-
quanto que a benção na fonte ligava a criança ao monge e na Igreja a Jesus Cristo.
10 Segundo o autor, essa prática ritual persistiu no tempo, chegando à contemporaneidade.
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Na comunidade de Taquaruçu a presença de José 
Maria se estendeu além da festa, o arraial formado 
para a festa não foi desmontado, tendo as barracas 
crescido em número com a constante afluência de 
doentes e curiosos. Além dos tradicionais habitantes 
das comunidades mais próximas, havia a presença de 
muitos sertanejos expulsos pela Lumber e pela Brazil 
Railway, tanto da costa do rio do Peixe, como da 
região do Iguaçu. Era gente que não tinha mais para 
onde voltar. Neste ajuntamento, muitos esperam pelo 
retorno de João Maria (MACHADO, 2001, p. 171).

Segundo Machado (2001), José Maria, involuntariamente aca-
bou envolvido em disputas políticas entre Francisco Ferreira de Albu-
querque e Henriquinho de Almeida, ambos coronéis em Curitibanos. 
O primeiro superintendente municipal desde 1902 e Deputado no 
Congresso Legislativo de Santa Catarina em 1912, o segundo mem-
bro do Conselho Municipal (Câmara de Vereadores) e que sistemati-
camente fazia oposição ao superintendente. Após a recusa do monge 
em visitar Albuquerque, a autoridade municipal telegrafou para o go-
vernador catarinense, Vidal Ramos, requerendo o envio para a região 
de um destacamento da Polícia Militar para dispersar o ajuntamento 
de caboclos no Taquaruçu. Tendo conhecimento das medidas toma-
das por Albuquerque, José Maria migrou com um grupo de 40 ho-
mens para os campos do Irani – região contestada por Santa Catarina 
e Paraná.

A percepção, por parte dos governantes paranaenses, de que o 
deslocamento dos caboclos para a região ocultava a intenção catari-
nense de obrigar o cumprimento das sentenças judiciais, a partir da 
intervenção de tropas federais no Contestado, fez com que as auto-
ridades agissem rapidamente.11 O Coronel João Gualberto partiu de 

11 Rumores sobre os interesses escusos por parte do governo catarinense com a intervenção de 
tropas federais na região, já haviam sido ventilados pela imprensa paranaense desde a congre-
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Curitiba com ordens, segundo Machado (2001), de reprimir os cabo-
clos e trazer alguns deles para a capital, onde desfilariam amarrados 
pelo centro da cidade, servindo como símbolo da força do Paraná 
frente as possíveis investidas do vizinho do sul. Contudo, a Batalha de 
Banhado Grande foi marcada pela morte do comandante das forças 
paranaenses, além do falecimento do monge. O confronto nos campos 
do Irani forjou a imagem dos caboclos como guerreiros e bandidos.

3. Caboclo guerreiro: 
combatividade dos caboclos na Guerra do Contestado

Se não foi a primeira vez que os caboclos do Contestado apare-
ceram nas páginas dos jornais, visto que desde a segunda metade de 
agosto de 1912 a imprensa catarinense dedicava algumas páginas para 
tratar do monge José Maria e seus seguidores reunidos no Taquaruçu, 
foi certamente o momento em que os editores evidenciaram a bru-
talidade com que os sertanejos receberam as tropas comandadas por 
Gualberto.12 A morte de uma importante personalidade no Paraná, 
com pretensões a tornar-se prefeito de Curitiba, foi amplamente regis-
trada pelos periódicos, gerando um clima de inconformidade e como-
ção, que necessitava ser revidada pelas forças de segurança do Paraná.13

gação em Taquaruçu, de acordo com a reportagem do jornal “A República” de 26 de setembro 
de 1912 (KUNRATH, 2019, p. 409). Em 16 de outubro do mesmo ano, outra matéria do 
periódico curitibanense alertava para a preocupação com a integridade territorial do Paraná 
(KUNRATH, 2019, p. 414).
12 O jornal “O Dia”, sediado em Florianópolis-SC, atualizava os seus leitores diariamente 
sobre o deslocamento de José Maria, seus seguidores e o Regimento de Segurança de Santa 
Catarina. Para mais informações sobre a cobertura jornalística anterior e imediatamente pos-
terior a Batalha de Banhado Grande, vide KUNRATH, Gabriel Carvalho. Vozes da imprensa: 
A Batalha do Irani pelas páginas dos jornais “O Dia” (SC) e “A República” (PR) no final de 
1912. Contraponto – Revista do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação 
em História do Brasil da UFPI, Teresina, v. 8, n. 1, jan./jun. 2019. p. 403-419.
13 Até mesmo um curta-metragem intitulado “Chegada e Funerais do Coronel João Gual-
berto” foi produzido, revelando a importância dada ao evento pelos moradores de Curitiba. 
Posteriormente, essas filmagens foram incluídas no documentário “Fatos históricos do Tiro de 
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Um ano se passou até que novo ajuntamento fosse percebido 
pelas autoridades estaduais no interior de Curitibanos. Desta vez, os 
sertanejos não estavam juntos para homenagear o Bom Jesus, mas para 
aguardar o retorno de José Maria, prenunciado por Teodora, neta de 
Eusébio Ferreira dos Santos, personagem conhecido em Perdizes (atual 
Videira-SC) por atuar como festeiro da comunidade de São Sebastião 
e também por ter convidado o monge para participar do arraial no 
ano anterior. A nova congregação foi entendida como uma afronta ao 
Coronel Albuquerque, que outrora denunciara o acampamento para 
o governador Vidal Ramos, seu compadre, que interveio para desmo-
bilizar os sertanejos.

Em um contexto conturbado da história do país, com a recente 
destituição da família real e o advento da República, o argumento uti-
lizado por Albuquerque de que no interior de Santa Catarina estava se 
constituindo um arraial, similar ao de Canudos, no qual as pessoas gri-
tavam vivas a Monarquia, parecia ser plausível e justificaria uma inter-
venção do Exército brasileiro na região. Conforme foram aumentando 
os contingentes militares e os combates se tornavam mais frequentes, a 
imagem dos caboclos se deslocou das perspectivas pacífico e antiquado 
para a de guerreiro.

Rodrigues (2008) assinalou que a Guerra do Contestado iniciou 
de fato com a nomeação de Setembrino de Carvalho para reprimir 
os caboclos insurgentes em setembro de 1914.14 No período de co-
mando do General foi firmada, segundo o historiador, uma parceria 
entre o Exército brasileiro e a Revista carioca Fon-Fon! Nesse mo-
mento, o periódico publicou fotografias da ação das tropas oficiais no 

Guerra 19 Rio Branco”, conforme registro na base de dados da Cinemateca brasileira.
14 O autor parte do princípio de que antes de setembro de 1914 foram mandadas para a 
região apenas expedições intermitentes e após maio de 1915 (com a saída de Setembrino de 
Carvalho do palco de Guerra), o movimento já estava desarticulado. Restando para as polícias 
estaduais e os vaqueanos – milicianos a mando dos coronéis da região – combater pequenos 
focos de resistência.
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sertão contestado, buscando ressaltar o preparo técnico, os modernos 
armamentos, as ótimas condições dos acampamentos militares e o 
abastecimento dos armazéns com diversos gêneros alimentícios. Para 
Rodrigues (2008) essa estratégia adotada por Carvalho estava ligada 
diretamente a campanha de modernização das forças armadas e a pro-
paganda para atrair mais jovens para seus quadros, especialmente, en-
tre os filhos da classe média.

Durante a campanha do Contestado foi elaborado um álbum 
fotográfico, composto por 87 imagens, para comprovar as ações do 
Exército no campo de batalha e desmentir comentários que circula-
vam pela capital federal sobre as arbitrariedades cometidas pelas tro-
pas contra a população local, e, de outro modo, os rumores de que os 
soldados contavam com poucos armamentos, munições e alimentos. 
Nessas fotografias predominam imagens dos militares e das armas de 
Guerra. Poucas imagens retratavam os civis (6 fotografias), ou os cená-
rios de destruição15 (9 fotografias). Duas fotos serão examinadas neste 
capítulo. A primeira diz respeito ao reparo, pela Companhia de Enge-
nheiros do 2º Batalhão do Exército da linha telegráfica, interrompida 
pela ação dos caboclos insurgentes.

15 Dessas apenas uma refere-se à ação do Exército. Trata-se de um registro distante da destrui-
ção do reduto chefiado por Antônio Tavares. As outras atribuem as práticas de violência aos 
habitantes do sertão.
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Fotografia 1: Integrantes da Companhia de Engenheiros do 2.º Batalhão realizando 
tarefa de reestabelecimento da linha telegráfica da Estrada de Ferro entre Canoinhas, SC 
e Porto União da Vitória, PR, interrompido pela ação dos rebeldes.
Fonte: Setor de Iconografia do Arquivo Histórico do Exército. RODRIGUES, 2008, 
p. 270.16

Rodrigues (2008) utilizou a imagem ao analisar as inovações 
tecnológicas implementadas pelas forças armadas no Contestado: ae-
roplano, telefone e telégrafo. Contudo, essa fotografia permite uma 
interpretação adicional. A sabotagem praticada pelos caboclos contra 
a linha telegráfica, revela uma estratégia de guerra: interromper as co-
municações entre as vilas, possibilitando assim alguma vantagem no 
embate contra as tropas do governo.

A segunda fotografia exibe cenas de destruição vinculadas a ação 
dos caboclos, desta vez a uma ponte provisória da EFSPRG:

16 As legendas das fotografias 1 e 2 foram transcritas conforme indicação do autor em sua 
tese.
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Fotografia 2: Aspecto da ponte provisória da Estrada de Ferro de São Francisco, in-
cendiada pelos rebeldes do Contestado, vendo-se ao fundo elementos da Companhia de 
Engenharia do 2.º Batalhão fazendo reconhecimento da área. 
Fonte: Setor de Iconografia do Arquivo Histórico do Exército. RODRIGUES, 2008, 
p. 278.

Rodrigues (2008) destacou que as imagens das violências prati-
cadas pelos sertanejos também retratavam estruturas que, no período, 
eram símbolos do progresso. Na fotografia 1, por exemplo, se observa 
a tentativa dos soldados em reestabelecer a linha telegráfica, vista na 
época como uma inovação tecnológica. Na fotografia 2, uma das pon-
tes da ferrovia foi danificada, cancelando possíveis viagens por aquele 
trajeto, sendo, portanto, um empecilho para aqueles que dela se utili-
zariam para escoar seus produtos. A ação dos caboclos passou a estar 
relacionada ao bandoleirismo, à selvageria e ao retrocesso. Enquanto o 
Exército, por sua vez, atuava para reconstituir a ordem, concedendo as 
garantias necessárias para que o empreendimento capitalista na região 
pudesse prosseguir.

A imagem do caboclo guerreiro foi composta pela representa-
ção do jagunço que roubava gado e assaltava propriedades dos seus 
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adversários, incendiava fazendas, atacava colônias de imigrantes e esta-
ções ferroviárias e aquela do fanático religioso. Nesse último caso, era 
retratado o sujeito que acreditava nas visões das virgens (videntes do 
Contestado), no uso da bandeira do Divino e de escapulários com ora-
ções atribuídas aos monges como armas contra os inimigos. Logo, as 
características ligadas a crença religiosa dos caboclos – adaptada para 
o contexto de Guerra – une-se às práticas de combate, demonstrando a 
justaposição entre as representações do caboclo antiquado e guerreiro.

A interconexão entre as três perspectivas abordadas neste capítu-
lo, bem como suas variações (bandido, ignorante, selvagem) pode ser 
verificada quando da análise das teses sobre o Contestado produzidas 
por historiadores. As fontes consultadas por esses pesquisadores, tais 
como jornais e revistas, processos judiciais, ordens do dia, depoimen-
tos orais, álbum de fotografias do Exército apresentaram os habitantes 
do sertão como sujeitos distantes dos ideais de civilização propalados 
no início do século XX e concretizados a partir do incentivo a imigra-
ção, da modernização agrícola, da construção de linhas férreas ligando 
diversas regiões, assim como o desmatamento e comercialização de ár-
vores extraídas do Planalto Contestado.

Os sertanejos tiveram que adaptar-se a este processo e reagiram 
contra ele, impingindo várias derrotas às forças oficiais e entraves ao 
capitalismo internacional. As representações elaboradas acerca desses 
sujeitos constituem argumentos importantes para explicar o Movi-
mento do Contestado, que opôs dois projetos sociais distintos. De um 
lado, a exploração do solo, a monetarização da terra e das relações pes-
soais, a venda da força de trabalho por salário, o desmatamento e a re-
dução da biodiversidade em prol do desenvolvimento econômico das 
oligarquias do Paraná e Santa Catarina. De outro, o uso comunal das 
terras, a criação de animais à solta, a valorização dos laços de solida-
riedade estabelecidos entre os vizinhos através do puxirão e das festas 
comunitárias, a preservação do meio ambiente e uma relação alternati-
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va com a terra. Não se trata, contudo, de atribuir um sentido positivo 
para o modo de vida dos caboclos, sublimando os conflitos existentes 
naquela sociedade antes da construção da EFSPRG, por exemplo, mas 
de fazer uma leitura do movimento social a partir dos sujeitos que o 
protagonizaram.

Considerações finais

Os debates propostos pela historiografia acadêmica sobre o Con-
testado, apesar de serem relativamente recentes,17 incorporaram con-
tribuições significativas para a compreensão do processo histórico. A 
atenção despendida pelos pesquisadores sobre os caboclos, não apenas 
visando suas origens étnicas e a mestiçagem, comum em terras tupini-
quins, mas abordando as impressões que as autoridades paranaenses e 
catarinenses tiveram sobre esses sujeitos e, buscando alcançar elemen-
tos que constituíam os seus modos de vida, demonstraram uma postu-
ra ética, na medida em que lhes deram visibilidade.

De outro modo, compreender a forma como os “outros” (im-
prensa, Exército, governos) viam os caboclos no contexto do confron-
to armado é importante, pois explica, até certo ponto, as estratégias 
adotadas para combatê-los, incluí-los ou excluí-los do projeto de mo-
dernização agrícola e desenvolvimento regional.

As perspectivas “pacífico, antiquado e guerreiro” mostraram ser 
pertinentes para a interpretação das relações estabelecidas no sertão 
Contestado entre os diferentes agentes sociais. Cada uma das repre-
sentações mentais deve ser analisada considerando os elementos em 
comum com as demais (representações objetivas). A recorrência do 
termo “ignorante” empregado por autoridades locais como o Superin-

17 As primeiras dissertações sobre o tema surgiram na década de 1990 e as teses no início dos 
anos 2000.
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tendente de Campos Novos Cel. Henrique Rupp18 ou o comerciante 
Alfredo Lemos19, por exemplo, para referir-se a população sertaneja, 
demonstra ao mesmo tempo porque os caboclos eram seres pacífi-
cos (ao passo que não tinham consciência de sua condição de classe), 
porque eram antiquados (uma vez que desconheciam outras formas 
de plantar e criar animais) e porque eram guerreiros (ignoravam suas 
reais possibilidades de derrotar as forças oficiais).

De outro modo, as concepções que se interpenetram também 
se contradizem. Em todas as seções apresentadas acima, procurou-se 
contrapor a imagem construída sobre o caboclo das evidências identi-
ficadas pelos historiadores acadêmicos, que desmentiam as representa-
ções em torno desses sujeitos. Se os sertanejos eram pacíficos, como ex-
plicar as relações conflituosas (TOMPOROSKI, 2013) ou a violência 
costumeira (ESPIG, 2008)? Se os habitantes locais eram antiquados, 
como justificar o fato deles terem adaptado-se ao meio ambiente e re-
produzido seu modo de vida por gerações? Se os caboclos eram guer-
reiros, violentos e bandidos como sustentar a ideia de que eram seres 
pacíficos? Todas essas representações são perspectivas parciais em tor-
no dos caboclos e as imbricações resultantes desse exercício intelectual 
são variadas. Desse modo, concluir o assunto torna-se um desafio, pois 
não se trata de estabelecer uma sentença definitiva sobre quem eram os 
sertanejos, mas de provocar o leitor à reflexão.
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A ocupação e apropriação privada da terra marcou a colonização 
no Sul do Brasil. O processo de colonização entre a segunda me-

tade do século XIX e meados do século XX, no Brasil Meridional, 
ocorreu um intenso processo de colonização para objetivar a reocu-
pação das terras muitas delas já habitadas por indígenas, caboclos, pe-
quenos camponeses, extrativistas, criadores de gado, e em atividades 
ligadas à pecuária e a extração de madeiras ou erva-mate. No estado de 
Santa Catarina, em particular, no Extremo-oeste, as primeiras décadas 
do século XX foram de intensa presença de colonizadoras oficiais pú-
blicas e privadas com o objetivo de promover a reocupação da terra, 
que viabiliza uma dinâmica produtiva de excedentes agrícolas.

A pesquisa analisa a (re)ocupação das cercanias de Campo Erê a 
partir das décadas de 1970-1980 e ilustra a ocupação que ocorreu nas 
primeiras décadas do século XX, (ver figura 1 abaixo). A (re)ocupação 
começou a ser estruturada com núcleos de pequenos agricultores. Ini-

Nas cercanias do Campo Erê

Santa Catarina - 1970-1980

Luiz Fernando Ferrari

2
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cialmente vivendo em situação socioeconômica precária, ocasionando 
conflitos sociais promovidos pela ação da Companhia Territorial Sul 
Brasil1, principiando pela não aceitação da posse da terra sem titula-
ção dos intrusados vindos de outras regiões anteriores a essa que era 
formada pela intrusão. A análise desses aspectos viabiliza perceber os 
conflitos que se desencadearam a partir da reocupação sistemática do 
espaço. Queremos demonstrar que esse conjunto de fatores é essencial 
para compreender o fenômeno da intrusão que se estabeleceu na re-
gião sul/norte de Campo Erê entre 1970-1980.

As cercanias de Campo Erê entram na lógica de várias frentes 
de colonização. Esse espaço habitado sobretudo por indígenas e por 
grupos de pequenos agricultores, vivendo na condição de intrusos, 
ocupando os considerados espaços vazios, na condição de total isola-
mento com outras áreas do estado catarinense, fez com que o governo 
promovesse a reocupação e mercantilização dessas grandes áreas de 
terras, criando, ao mesmo tempo, conflitos pela posse da terra. Esse 
cenário estava propício para a intrusão, gerando uma situação con-
flituosa. Portanto, queremos demonstrar que esse espaço foi um dos 
principais redutos de intrusão na região Extremo-oeste catarinense 
entre 1970-1980.

1  A Companhia Territorial Sul Brasil recebeu do estado de Santa Catarina, por título de con-
cessão, em 21 de dezembro de 1934, transcritos em 22 de fevereiro de 1938 sob o nº 3.586, no li-
vro C do Registro de Imóveis da Comarca de Xapecó, nova gleba com uma área de 305.760.318 
m² (30.576 hectares). Com essa nova gleba, a Companhia Territorial Sul Brasil adquiriu uma 
área total de 2.772.835.188 m² (277.284 hectares), localizada no município de Xapecó. Para 
efeito de imposto territorial, a primeira área de 2.467.070.800 m² (246.707 hectares) ficou 
inscrita na Coletoria de Renda de Passarinhos. A área de 305.760.318 m² (30.576 hectares), 
denominada Mundo Novo, ficou inscrita na Coletoria de Renda de Dionísio Cerqueira. A área 
da Companhia Territorial Sul Brasil, um total de 2.772.835.188 m² (277.284 hectares), apro-
ximadamente 11.485 lotes de terra, com área de 242.000 m² (24,20 hectares) cada um. Fonte: 
Documento avulso do acervo documental do Museu Municipal Padre Fernando, Maravilha. 
Memorial apresentado pela Companhia Territorial Sul Brasil ao Departamento de Viação, 
Obras Públicas, Terras e Colonização do território federal do Iguaçu em 19 de agosto de 1944.
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Figura 1. Localização do Oeste e Extremo-oeste de Santa Catarina, com desta-
que para o espaço de estudo, Campo Erê.
Fonte: Mapasblog.blogsport.com.2

Pretendemos mostrar que a presença desses grupos considera-
dos intrusos3, vindos de várias regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, fixando-se nas cercanias sul/norte de Campo Erê, pro-
moveram conflitos agrários relacionados à posse da terra. A migração 
desses grupos se concentrou em pequenos núcleos agrícolas, passando 
por dificuldades semelhantes, demonstrando que esse cenário foi onde 
se desenvolveram os conflitos pela posse da terra, a intrusão. À medida 
que a colonização avançava na fronteira entre o Extremo-oeste cata-
rinense e o noroeste do Rio Grande do Sul, ocorria o deslocamento, 

2  Disponível em: <https://mapasblog.blogspot.com/2011/10/mapas-de-santa-catarina.
html>. Acesso em: 12 mar. 2019.
3  A noção de intruso é referida àquele que se apodera ou ocupa terras alheias de forma clandes-
tina, está carregado de conotação negativa. É muitas vezes usado como sinônimo de invasor. O 
intruso é visto de forma depreciativa como intrometido, usurpador e turbador do domínio do 
fazendeiro, do legítimo senhor. Sendo assim, entende-se que ele não tem direito a prosseguir na 
terra, obrigando-se a desocupá-la [...] (ORTIZ, 2014, p. 199). Há vários autores que abordam 
em suas pesquisas o termo intruso, entre eles: ZARTH, 2002; TEDESCO; CARON, 2012; 
ORTIZ, 2014; RENK, 1995; WERLANG, 2002.



46 História do Mundo Rural - Vol. III

Nas cercanias do Campo Erê

a alocação dos pequenos agricultores, a mercantilização dos lotes de 
terras e o recuo dos considerados intrusos pela companhia para outras 
áreas. 

Um dos espaços geográficos de maior atuação da referida 
companhia é o que denominamos de “cercanias do Campo Erê. 
As cercanias sul/norte de Campo Erê é um espaço que promove a 
reconfiguração do fenômeno da intrusão. Pela complexidade da re-
gulamentação da terra, esse espaço se reveste de uma roupagem e de 
uma proximidade em seu entorno. Essa complexidade é processual 
e que desencadeou os conflitos agrários entre 1970 e 1980.

É difícil definir as cercanias de Campo Erê como uma dimensão 
geográfica, pois essa não é só geográfica, uma vez que envolve ou-
tras questões singulares em um espaço múltiplo da pluralidade de 
conflitos que se estabeleceram nas décadas de 1970 e 1980, pois há 
a presença de grupos de pequenos agricultores intrusados, a atua-
ção da grande Companhia Colonizadora Sul Brasil e a terra como 
problemática central. As cercanias dão uma ideia de região que tem 
Campo Erê como epicentro, mas também dá ideia de um conjun-
to relacional com determinadas ligações, mas territorializadas pela 
Companhia Sul Brasil. Nesse território é impresso uma caracterís-
tica de organização relacional dos próprios pequenos agricultores, 
que pode ter sido pelos sujeitos envolvidos por fala, produtos, ar-
quitetura, costumes, com a atuação da Companhia Territorial Sul 
Brasil.

O objetivo da análise, ainda que de uma forma sintética, é 
demonstrar a reocupação das cercanias de Campo Erê e ilustrar 
a ocupação que ocorreu nas primeiras décadas do século XX. A 
reocupação começou a ser estruturada com núcleos de pequenos 
agricultores. Inicialmente vivendo em situação socioeconômica 
precária, ocasionando conflitos sociais promovidos pela ação da 
Companhia Territorial Sul Brasil, principiando pela não aceitação 
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da posse da terra sem titulação dos intrusados vindos de outras re-
giões anteriores a essa que era formada pela intrusão. A análise des-
ses aspectos viabiliza perceber os conflitos que se desencadearam a 
partir da reocupação sistemática do espaço. Queremos demonstrar 
que esse conjunto de fatores é essencial para compreender o fenô-
meno da intrusão que se estabeleceu na região sul/norte de Campo 
Erê.

As cercanias de Campo Erê entram na lógica de várias frentes 
de colonização. Esse espaço habitado sobretudo por indígenas e por 
grupos de pequenos agricultores, vivendo na condição de intrusos, 
ocupando os considerados espaços vazios, na condição de total isola-
mento com outras áreas do estado catarinense, fez com que o governo 
promovesse a reocupação e mercantilização dessas grandes áreas de 
terras, criando, ao mesmo tempo, conflitos pela posse da terra. Esse 
cenário estava propício para a intrusão, gerando uma situação con-
flituosa. Portanto, queremos demonstrar que esse espaço foi um dos 
principais redutos de intrusão na região Extremo-oeste catarinense.

Pretendemos mostrar que a presença desses grupos considera-
dos intrusos, vindos de várias regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul, fixando-se nas cercanias sul/norte de Campo Erê, pro-
moveram conflitos agrários relacionados à posse da terra. A migração 
desses grupos se concentrou em pequenos núcleos agrícolas, passando 
por dificuldades semelhantes, demonstrando que esse cenário foi onde 
se desenvolveram os conflitos pela posse da terra, a intrusão. 

Algumas fontes foram importantes para o desenvolvimento da 
pesquisa, encontradas junto ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), na Coordenadoria Regional de San-
ta Catarina (CR10) (Incra), com sede em Chapecó, na tentativa de 
regularização das terras. Também utilizamos algumas fontes (mapas, 
memorial, relatório, levantamento, etc.) junto ao Museu Municipal 
Padre Fernando, Maravilha (SC), que contribuíram para compreen-
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der que as cercanias sul/norte de Campo Erê, foi o epicentro de con-
flitos de pequenos agricultores intrusados. Os pequenos agricultores 
foram sendo supostamente deslocados direta ou indiretamente para 
essa área. 

O texto foi estruturado, primeiramente, com breve análise da 
construção da territorialidade nas cercanias de Campo Erê, que se re-
laciona às frentes de colonização. Essa região possui características de 
áreas de campo e áreas acidentadas. As áreas de campo na porção norte 
são constituídas de fazendas e na porção sul caracterizavam-se como 
área acidentada. No processo de ocupação do espaço nas cercanias de 
Campo Erê, enfatiza-se as múltiplas dimensões e a reocupação siste-
mática de pequenos agricultores intrusados. O texto finaliza demons-
trando a dinâmica dos vários papéis atribuídos aos núcleos agrícolas, 
suas diversas formas e métodos empregados pelos sujeitos e mediado-
res envolvidos.

1. A construção da territorialidade nas cercanias 
de Campo Erê

A formação da territorialidade nas cercanias de Campo Erê rela-
ciona-se às frentes de colonização, constituídas de vastas áreas de ter-
ras pastoris, fazendas de criação de gado. O partilhamento sistemático 
desse espaço determinou a ocupação por pequenos grupos de agricul-
tores. As cercanias de Campo Erê, o “campo das pulgas”,4 estão inse-
ridas num contexto de ocupações de espaços a partir do século XIX, 
quando começam a ser apropriados por várias frentes de colonização. 
A região passa a ser ocupada por fazendas de criação de gado. Por-

4  Para aprofundar as discussões sobre essa questão do campo das pulgas, ver Almeida (2015). 
Considerando a indigeneidade da paisagem e toponímia na língua kaingang e no português, 
Campo Erê apresentaria a seguinte configuração: pelo topônimo kaingang – Campo-rê – a 
denominação usada seria o Campo da pulga, assim, o topônimo português apresenta Campo 
Erê localizado na região oeste de Santa Catarina.
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tanto, “[...], é nos Campos de Erê que se desenvolveram as relações 
econômicas e sociais do primeiro ciclo econômico do Extremo Oeste 
de Santa Catarina [...]” (BAVARESCO, 2005, p. 22). A região oeste 
catarinense, antes de suas delimitações de fronteiras, teve a presença 
de bandeirantes em decorrência da geopolítica imposta pelo governo 
português (BAVARESCO, 2005).

A vinda de bandeirantes ao oeste catarinense anteriormente às 
delimitações de fronteiras no sul do Brasil está inserida no contexto 
geopolítico português e tinha como método a ocupação definitiva dos 
campos da região. “Em 1837 o governo provincial de São Paulo deci-
dira a ‘descoberta’ dos Campos de Palmas, o que é oficializado na lei de 
março daquele ano” (D’ANGELIS, 1995, p. 159). Essas bandeiras tra-
ziam fazendeiros com o intuito de estabelecer possessões nos campos 
de Palmas. A partir dos anos de 1836 a 1838, pecuaristas organizaram 
expedições para a implantação e ocupação de fazendas nos campos de 
Palmas.

Cada uma das expedições contava com uma associação 
organizada com a finalidade de encontrar e ocupar os 
campos de Palmas. As duas expedições representavam 
divergências no processo de ocupação. Na mediação 
entre os dois grupos apareceu a figura do cacique Vito-
rino Condá, que passou a acampar na região próxima 
aos ocupantes. Para solucionar as divergências os ocu-
pantes foram em busca dos campos do Erê, que eram 
conhecidos dos índios. No trajeto para esses campos a 
expedição teve contato com o cacique Viri, que passou 
a conviver pacificamente com os ocupantes das terras 
[...] (POLI, 2009, p. 82).

Esse novo caminho aberto, passando por regiões já ocupadas e 
regiões ainda desocupadas, permitiu encurtar a distância para as tro-
pas e consolidar a ocupação do oeste catarinense e sudoeste do Paraná. 
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Em 1864, Manoel Marcondes de Sá, apoiado pelo cacique Condá e 
seus índios, conseguiu abrir um caminho novo de acesso a Corrientes, 
na Argentina, de onde puderam ser buscados muares para a comercia-
lização em São Paulo e Minas Gerais. Esse caminho já era conhecido 
dos índios e de algumas famílias de colonizadores que passaram por 
Campo Erê em busca de novas terras na Argentina (POLI, 2009; BA-
VARESCO, 2005).

Nessa política de ocupação, o governo brasileiro incentivava a 
implantação de fazendas de criar, fixando os fazendeiros nos campos 
de Palmas, em 1853. Mas o grande número de pretendentes para os 
campos de Palmas fez com que outros grupos buscassem outros cam-
pos mais ao Extremo-oeste, chegando a Campo Erê. Em 16 de no-
vembro de 1859, criou a colônia militar na província do Paraná ao 
ocidente dos rios Chapecó e Chopim, e outra nos campos de Xagu ao 
ocidente de Guarapuava. Essas colônias eram destinadas para a defesa 
da fronteira e proteger os habitantes dos campos de Palmas, Erê, Xagu 
e Guarapuava, principalmente contra as incursões de índios, auxiliar 
na catequização e civilização desses grupos.

As fazendas de criar se constituíam uma oportunidade de ocupar 
os territórios em litígio, pois as fazendas ocupavam grandes extensões 
utilizando-se de pouca mão de obra. A economia pastoril gerava gran-
des lucros e podia abastecer o mercado interno. A expansão da fren-
te pastoril das regiões de Palmas e Guarapuava, estendendo-se para 
Campo Erê, possibilitava a posse de grandes áreas. Mas a presença de 
grupos nessas regiões de matas era incipiente, pois dependia do desma-
tamento (POLI, 1995). Com a instalação dos fazendeiros na região, o 
governo utilizou a estratégia de realizar a integração da área, conside-
rando ser indispensável a construção de estradas. O governo determi-
nou a abertura de um caminho que passou a se chamar “caminho das 
Missões”, pois possuía outros caminhos que as integravam.
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Partia de Guarapuava, passando pelos campos de Pal-
mas, cruzava os rios Chapecó e Chapecozinho, entran-
do no Rio Grande do Sul por Nonoaí, seguindo para 
Cruz Alta, e daí conectando-se com a estrada de Vaca-
ria até chegar às Missões, de onde partia o gado para o 
mercado paulista [...] (FERRARI, 2011, p. 119).

O cenário da parte das populações que habitavam o Extremo-
-oeste catarinense, sobretudo na região de Campo Erê, era considera-
do de privações e de carências. Na região onde criavam o gado bovino, 
muares e suínos, era comercializado pelos tropeiros. Entretanto, havia 
dificuldade de comercialização devido ao isolamento ou da dificulda-
de de possíveis compradores. A passagem de tropeiros possibilitou o 
comércio nos campos do Erê, dando início a sua ocupação territorial 
(BAVARESCO, 2005; PERTILE, 2008).

Havia uma grande preocupação do governo em ocupar os espaços 
vazios, para isso necessitava da abertura de estradas para não condicio-
nar de abandono. O isolamento condicionava a região a uma situação 
de precariedade. O isolamento e a integração da região ao território 
catarinense eram necessários, pois a área era ocupada por posseiros na 
condição de intrusos. Portanto, o governo catarinense e as empresas 
de colonização, principalmente sul-rio-grandenses, passam a atuar na 
mercantilização dessas terras, o que desencadeou grandes conflitos em 
torno da intrusão na região de Campo Erê.

As condições precárias estabelecidas na região, diante das difi-
culdades de locomoção e a condição de miserabilidade, criavam um 
cenário propício para a ocorrência de conflitos em Campo Erê, prin-
cipalmente na gleba Mundo Novo, quando da atuação da Companhia 
Territorial Sul Brasil. Promoveu uma grande instabilidade social pela 
posse da terra caracterizada pela intrusão, principalmente nas décadas 
de 1970 a 1980. Assim que se processa a reocupação das terras do Ex-
tremo-oeste catarinense com as fazendas de criar, inaugura o ciclo da 
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pecuária na região. A implantação das fazendas garante a reocupação 
e distribuição de terras aos fazendeiros, atraindo diversas famílias para 
a região. A consolidação da posse das terras de campos, a estrutura dos 
latifúndios e o afastamento do indígena da posse da terra são fatores 
determinantes que marcaram o início da história da região (BAVA-
RESCO, 2005). 

A carência de estradas que promoviam a ligação do Extremo-oes-
te com outras regiões do estado catarinense deixou essa região numa 
condição de abandono. A preocupação do governo era quanto à defesa 
das fronteiras e reocupação dos campos.

A falta de infra-estrutura, como estradas e meios de 
transportes, somada ao distanciamento físico-geográ-
fico de centros econômicos e políticos de poder, fazia 
com que a região ficasse à margem de quaisquer políti-
cas de desenvolvimento econômico e social. A econo-
mia pastoril, base dos princípios do processo produtivo 
e de ocupação dos campos de Palmas, promovido pelo 
Estado brasileiro, entra em declínio já no final do sé-
culo XIX, dando lugar à atividade extrativista da erva-
-mate nativa que ao lado da criação de mulas e suínos, 
tornou-se a principal atividade econômica daquela 
região até meados de 1930 [...] (FERRARI, 2011, p. 
140-141).

O declínio da economia pastoril na região promove a atividade 
extrativa da erva-mate, tornando-se a principal atividade econômica 
da região. “A maior parte das terras que compreende o atual território 
do Extremo-oeste catarinense era coberta por matas. Havia uma rique-
za em madeiras nobres, bem como uma quantidade satisfatória de erva 
mate [...]” (BAVARESCO, 2005, p. 55). A região de Campo Erê pos-
suía uma área composta de vegetação, mata de araucária e erva-mate, 
entrecortada por campos naturais. Nesses campos o gado permanecia 
até o período de engorda. A erva-mate era encontrada em manchas 
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nos campos em Campo Erê. No entanto, era difícil a comercialização 
produtiva, dado o isolamento e a dificuldade de encontrar possíveis 
compradores.

O ciclo da erva-mate fomentava na medida em que o beneficia-
mento se tornava promissor. O descerramento de vias de transporte 
permite o surgimento de monjolos, pilões mecânicos precários cola-
boram para a concentração econômica em torno da erva-mate (BA-
VARESCO, 2005; RENK, 2006). A erva-mate na região do Extremo-
-oeste catarinense transforma-se num grande atrativo econômico. A 
erva-mate tem seu momento de pico a partir de 1910, quando ocorre 
de forma gradativa a decadência de seu ciclo. No período dourado da 
erva-mate, o Extremo-oeste catarinense conta com a presença de pe-
quenas indústrias na região de Campo Erê. 

Nessa região de campo, com predominância do comércio de 
gado e de muares, tornava-se fundamental para o transporte, mas que 
viria a se extinguir com a decadência do ciclo da erva-mate. Também 
sinaliza outros fatores que provocam disputas entre Brasil e Argentina, 
desencadeadas, entre alguns aspectos, pela riqueza da erva-mate e de 
araucárias. Assim, a região de Campo Erê torna-se um atrativo para os 
ervateiros que vislumbram acesso a essa área. O ciclo do tropeirismo 
incentivou a reocupação dos campos, mas o ciclo da erva-mate sugeria 
a reocupação das matas na região Extremo-oeste catarinense. A com-
plexidade e a dificuldade na manutenção dos ciclos da pecuária e da 
erva-mate na região estão associadas à precariedade no transporte, e a 
distância dos pontos de comercialização trouxe grandes dificuldades 
para a manutenção das pequenas indústrias, e também se relaciona à 
fixação de grupos de pessoas na região.

Como já abordado, os campos das pulgas, região de Campo Erê, 
foi o cenário de fazendas de criar. Essa atividade pode ser considerada 
o primeiro ciclo econômico da região. A formação das fazendas re-
mete ao sistema de concessões de terras iniciado no século XIX, por 
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fazendeiros propensos a ocuparem esses campos. Nessa metodologia 
de reocupação territorial da região de Campo Erê se insere o Mundo 
Novo, área pertencente à Companhia Territorial Sul Brasil, que, atra-
vés de seu sistema de organização, promove uma migração de grupos 
para as cercanias de Campo Erê.

2. Quem se estabeleceu nesse espaço e por quê?

Analisar o estabelecimento dos pequenos agricultores é im-
portante para compreender como esse espaço foi sistematicamente 
ocupado. Assim, pretendemos responder algumas questões, como 
quem se estabeleceu e por quê? De que forma os pequenos agricul-
tores se estabelecem? As múltiplas dimensões e a reocupação são 
essenciais para compreender a (re)configuração nas cercanias sul/
norte de Campo Erê.

A existência de conflitos pela posse e titulação da terra, ou pela 
localização dessa posse em outras áreas da Companhia Territorial 
Sul Brasil, começou uma reocupação espontânea nas terras próxi-
mas da região de Campo Erê. Aos poucos a cercania de Campo Erê 
recebia os excluídos da colonização. Quando as cercas da coloniza-
ção encontravam os intrusos, esses se deslocavam para outras áreas. 
A migração ocorreu de forma gradativa, ocupando áreas no entor-
no de Campo Erê.

A Companhia Territorial Sul Brasil a partir de 1938 obteve 
o título de concessão com uma área de 305.760.318 m², ou seja, 
30.576 hectares, denominada gleba Mundo Novo, uma área signi-
ficativa a ser destinada à colonização, que conferiu um emaranhado 
conflito social em detrimento da intrusão. Dessa forma, a ordem e a 
organização conferidas à colonização estavam mais na atribuição e 
nos argumentos institucionais do que na teia social.
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Mesmo a companhia tendo recebido a concessão a partir de 
1938, o Mundo Novo não teve a mesma dicotomia de coloniza-
ção, principalmente na área sul e na área central de sua concessão. A 
parte norte fazia fronteira com Paraná, não era a região de atuação 
da companhia por ter ainda a concentração de fazendas. Não havia 
concorrência com as grandes fazendas, pois a instalação dos colonos 
ocorria em áreas de matas e montanhas, áreas que eram rejeitadas 
pelos fazendeiros, porque recebiam regiões de campo destinadas à 
pecuária (POLI, 2009).

As terras da região da gleba Mundo Novo, que geografica-
mente localizam-se na região sul de Campo Erê, eram desprovidas 
de núcleos de pequenos agricultores e de estradas e possuía terras 
de campo que não era a preferência dos colonos, e terras bastante 
acidentadas, fazia com que não houvesse interesse em adquirir um 
lote nessa área, pelo menos no início da colonização. A ausência de 
núcleos coloniais nessa área permite que grupos de posseiros pro-
curassem locais onde as cercas da colonização não haviam chegado. 
A figura (2) evidencia as terras da Companhia Territorial Sul Bra-
sil, destacando as seções Burro Branco, Lageado Grande, Cafundó, 
Roncador, Saltinho, Barra Suja, Herval, Sargento e Mundo Novo, 
que se localizam na região de Campo Erê.

As seções Burro Branco, Lageado Grande, Cafundó, Ronca-
dor, Saltinho, Barra Suja, Herval, Sargento, Mundo Novo são algu-
mas seções da gleba Mundo Novo na região sul de Campo Erê, área 
de atuação da Companhia Territorial Sul Brasil, que possui limita-
ção com médias e grandes propriedades. Essa situação fundiária se 
transformou em um foco de conflitos no final da década de 1970.
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Figura 2. Terras da Companhia Territorial Sul Brasil, compreendendo as seções, Burro 
Branco, Lageado Grande, Cafundó, Roncador, Saltinho, Barra Suja, Herval, Sargento e 
Mundo Novo que se localizam na região de Campo Erê (1957)
Fonte: Documento avulso do acervo documental do Museu Municipal Padre Fernando, 
Maravilha.
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A colonização desenvolvida pela Companhia Territorial Sul Bra-
sil teve seu início na região de Palmitos e São Carlos, região fronteiriça 
com o Rio Grande do Sul. Assim, o deslocamento dos grupos con-
siderados intrusos começa a se afastar para a região norte na área da 
companhia, ocupando espaços em outras áreas da companhia, como 
Cunha Porã, Maravilha, Saudades, Pinhalzinho, Modelo e, posterior-
mente, Campo Erê. A área de terra da companhia se estende desde a 
parte sul, divisa com o estado sul-rio-grandense, até o município de 
Campo Erê ao norte, tomando grande parte da faixa de fronteira de 
Santa Catarina. Acreditamos que, supostamente um “corredor5” con-
duziu esses pequenos agricultores para esses espaços onde a coloniza-
ção ainda não tinha chegado. 

A Figura 3 (na página seguinte) demonstra a localização do cor-
redor que supostamente se dirigiam às cercanias de Campo Erê. Pre-
sumidamente esse corredor não foi a única entrada, pois temos outros 
possíveis acessos para Paraná, outras regiões de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, mas com grande possibilidade de terem passado 
por Palmitos e São Carlos, porta de entrada da Companhia Territorial 
Sul Brasil.

Assim que esses espaços passavam a ser ocupados por grupos que 
adquiriam a compra dessas áreas de terras, houve nova onda de mi-
gração para as cercanias de Campo Erê, não obstante essa migração 
ocorresse anteriormente nessas áreas, mas a reocupação mais efetiva 
ocorreu a partir da década de 1960-1970. É em torno dessas diretrizes 
que essa região passa a ter um grande número de excluídos da posse 
da terra. Muitos oriundos do Rio Grande do Sul, Paraná, região do 
Contestado, mas a maioria dos pequenos agricultores sendo fruto de 
outras exclusões promovidas pela Companhia Territorial Sul Brasil 
nas áreas onde já havia promovido e efetuado a comercialização ao sul 

5  Esse “corredor” é uma referência a um caminho entre os municípios de Palmitos e São Carlos 
em direção a Campo Erê, divisa com Paraná.
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de suas terras. No entanto, muitos tinham dificuldades em permane-
cer na terra, assim, migram em direção do Paraná em busca de outras 
terras. Muitas posses de terras pretendidas pelos excluídos não eram 
suficientes para manter a sobrevivência de sua família. As cercas da 
colonização empurravam os intrusos para uma espécie de corredor, a 
ocupar outras áreas da Companhia Territorial Sul Brasil e assim que 
as cercas os encontravam, empurravam novamente para outras áreas 
em direção ao norte do Paraná, ou seja, nas cercanias de Campo Erê.

Figura 3. Recorte ampliado da (Figura 1), demonstra a localização do corredor que 
supostamente se dirigiam às cercanias de Campo Erê (2000).
Fonte: Mapasblog.blogsport.com.6

A produção agrícola nessas posses, até meados da década de 1930, 
não era significativa, uma vez que atendia a necessidade da região. Mas 
a atividade era exercida principalmente por caboclos, que comerciali-

6  Disponível em: <https://mapasblog.blogspot.com/2011/10/mapas-de-santa-catarina.
html>. Acesso em: 15 mar. 2019.
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zavam seus produtos, animais vivos, como os porcos, para os comer-
ciantes da região conhecidos como bodegueiros.7 Estes, por sua vez, 
transformavam em banha, toucinhos ou torresmos. Havia também os 
safristas, que criavam os porcos no sistema primitivo, ou seja, criavam 
soltos. A agricultura nos anos (1920-1930) da colonização no Extre-
mo-oeste catarinense caracterizava-se pelas limitações técnicas, o que 
dificultava o cotidiano dos pequenos agricultores tanto na produção 
quanto no escoamento e comercialização. Era comum aos pequenos 
agricultores empregar-se em trabalhos permanentes ou temporários 
em outras posses, realizando pequenos serviços. Havia também gru-
pos que trabalhavam nas madeireiras utilizando principalmente a mão 
de obra cabocla. Assim, antes de promover a comercialização dos lotes 
de terras, a Companhia Territorial Sul Brasil lucrava com a comercia-
lização da madeira, uma das principais atividades econômicas dessa 
região até o final da década de 1970.

A região de Campo Erê, onde está inserida a gleba Mundo Novo, 
era considerada uma área enguiçada8, pois havia um grande número de 
posseiros intrusos. A estrutura fundiária de Campo Erê, pelo censo de 
1970, mostra que

[...] foram computadas 1.543 propriedades rurais com 
menos de 50 hectares, em uma área de 22.459 hectares 
de terras, enquanto no espaço de 17.349 hectares esta-
vam localizados 66 estabelecimentos com mais de 100 
hectares e em 11.694 hectares de terras havia apenas 6 
propriedades rurais, ou seja, 20% das terras agricultá-
veis de Campo Erê [...] 3.357 propriedades abaixo de 
50 hectares, ocupando uma área de 38.645 hectares 
de terras. Acima de 100 hectares havia 99 proprieda-
des numa área de 26.024, enquanto 8.365 hectares de 

7  “Bodegueiro” é um termo usado para designar o dono ou o vendedor de um pequeno arma-
zém de secos e molhados no meio rural, conhecido como bodega.
8  Enguiçada é um termo utilizado por Renk (1995) para mencionar as áreas de terras que 
estariam ocupadas por intrusos.
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terras estavam divididos em apenas 4 propriedades que 
superavam 1.000 hectares cada. No meio desses opos-
tos, temos 92 propriedades entre 50 e 100 hectares, 
ocupando 6.585 hectares de terras (MELO, 2012, p. 
67-68).

A estrutura fundiária de Campo Erê, pelo censo de 1980, indica 
que teve um aumento do espaço utilizado para o desempenho agro-
pecuário, por conseguinte, o aumento de imóveis rurais. Mas apesar 
da segmentação dos estabelecimentos, a disposição das terras entre 
os imóveis prosseguia desigual. Esses dados permitem ter um quadro 
da desigualdade na distribuição de terra em Campo Erê, e acentua-se 
principalmente se contrapor seus desacordes. A partir da segunda me-
tade da década de 1970, essa desigualdade se acentua com a presença 
da Companhia Territorial Sul Brasil, fragmentando essas áreas de ter-
ra. Esses dados representam uma análise limitada da realidade rural, 
mas nos fornecem um panorama da distribuição da propriedade rural 
em Campo Erê. Compreendem-se outras evidências que comprovam 
a existência de pessoas pobres em Campo Erê.

Em 1977, o padre Afonso Tebaldini, pároco de Campo 
Erê, desenvolveu um trabalho de registro civil daque-
les que não possuíam documentos. Mais de cinco mil 
pessoas apareceram para ser beneficiadas. Um número 
alto quando colocado ao lado da população do municí-
pio registrada pelo censo de 1980: 25.335 pessoas, das 
quais 21.755 viviam no meio rural. Grande parte dessa 
população rural vivia em pequenos lotes, ocupados por 
famílias numerosas, provavelmente trabalhando como 
assalariados em outros estabelecimentos rurais para 
complementar a renda não obtida nos seus pequenos 
sítios. Muitos deles não possuíam documentação das ter-
ras em que ocupavam, por serem posseiros ou por não 
conseguirem quitar suas dívidas com a colonizadora. 
Viviam em uma região em que os dados apontavam 
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para uma distribuição fundiária das mais desconcen-
tradas do país, no entanto, viviam dificuldades simila-
res aos trabalhadores rurais pobres de regiões brasilei-
ras onde o latifúndio impera (MELO, 2012, p. 66-67 
- grifos nossos).

O grande número populacional chama a atenção, pois é decor-
rente de uma população rural vivendo em seus pequenos sítios no sis-
tema de posse. Essa situação faz com que esses grupos que ocupam 
esses lotes de terras sejam considerados posseiros, por não possuírem 
a documentação ou não conseguirem pagar suas dívidas com a com-
panhia.

A Companhia Territorial Sul Brasil, assim como outras compa-
nhias colonizadoras que atuaram na região Extremo-oeste catarinen-
se, utilizou o método da “limpeza da área”, ou seja, a expulsão dos pos-
seiros intrusos das terras para a vinda dos possíveis compradores. Os 
posseiros dessa região de Campo Erê, da gleba Mundo Novo, viviam 
da extração da erva-mate, da extração da madeira, da criação de por-
cos e basicamente de uma agricultura familiar, numa área muitas vezes 
considerada insuficiente para a sua subsistência. Desse modo, muitos 
posseiros intrusos, principalmente posseiros, dedicavam-se como tare-
feiros para os colonizadores que compraram os lotes de terra da com-
panhia.

A colonização do Extremo-oeste catarinense ocorre de forma es-
tratégica e sistemática através de projetos de colonização oficializados 
pelo Estado e dirigidos pelas empresas colonizadoras. Assim, para o 
governo catarinense colonizar essa região era crucial em efetivar as de-
limitações de fronteira, mas a reocupação desse espaço devia acontecer 
de forma ordenada e com grupos que viessem propiciar os resultados 
esperados pelo governo. Para as colonizadoras e os compradores de 
lotes de terras era a oportunidade de explorar uma área incipiente e 
iniciar uma atividade econômica.
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A omissão de políticas públicas resultou na exclusão dos posseiros 
que não hesitavam em tomar medidas necessárias para obter êxito em 
seus projetos. Dentro dessas ações de exclusão buscamos compreender 
a atuação da Companhia Territorial Sul Brasil na gleba Mundo Novo, 
área de maior conflito de intrusão da companhia. 

3. Os vários papéis atribuídos aos núcleos agrícolas

Os núcleos populacionais dos imóveis na cercania sul/norte de 
Campo Erê possuem algumas características peculiares, principal-
mente aqueles imóveis que vivenciavam a intrusão. A intrusão assola 
os imóveis uns com mais intensidade, outros com menos, e isso pode 
ser resultado do tamanho do imóvel ou da quantidade de grupos que 
estavam na condição de posseiros. Compreender como os pequenos 
agricultores se estabeleceram nas pequenas comunidades, como se 
constituíram esses núcleos e como os pequenos agricultores se relacio-
navam. É esse enredo que traremos, identificando como esses núcleos 
agrícolas se configuraram, pois possibilitará uma dimensão de como 
os pequenos agricultores compreendiam seu espaço de convivência.

Principalmente os imóveis na região norte de Campo Erê esta-
vam sob domínio particular com registro no Paraná, mas foram leva-
dos ao abandono ou tinham sido desmembrados em áreas menores. 
O que ensejou a reocupação de famílias da redondeza ou vindas de 
outras regiões de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, 
que passam a explorar e morar na condição de posseiros.

Muitos núcleos apresentavam uma carência quanto aos recursos 
que dispunham. Não possuíam energia elétrica, assistência técnico-so-
cial e as condições de acesso eram bastante precárias. O núcleo Campo 
Grande encontrava-se com seus recursos naturais praticamente esgo-
tados, a não ser pela exploração agrícola. A assistência técnica, social 
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e o campo da saúde encontravam-se na fase incipiente. Logo, outros 
núcleos apresentavam uma precariedade em relação às escolas e fal-
ta de professores. As poucas escolas que havia eram ministradas por 
leigos. A religiosidade predominante era o catolicismo, com algumas 
capelas dispersas pelo imóvel. A base econômica era a agricultura, e 
o comércio consistia na compra ou troca com mercadores de cereais, 
além disso, o imóvel contava com um moinho e uma serraria.9 

O município de Campo Erê foi assistido pela Associação de Cré-
dito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina (Acaresc), mas os 
núcleos populacionais das áreas sul e norte pouco têm sido assistidos, 
sendo que seus ocupantes não possuíam documentação do imóvel, 
portanto ocupavam na condição de posseiros, não tinham acesso às 
agências bancárias, dificultando, assim, o trabalho de assistência técni-
co-rural. De forma genérica, a comercialização dos produtos agrícolas 
era realizada por mercadores de cereais ou cooperativas.

Lembrando que a região de Campo Erê possui características de 
áreas de campo e áreas acidentadas. As áreas de campo na porção norte 
da região de Campo Erê, constituídas de fazendas, caracterizavam-se 
por uma vegetação rasteira e arbustiva, constituída principalmente por 
gramíneas e arbustos esparsos, com pequenas árvores, e de maior porte 
reunidas em capões e nas matas de galerias às margens dos rios e lagos. 

As áreas acidentadas na porção sul das cercanias de Campo Erê 
caracterizavam-se como área acidentada, como se costuma dizer, “do-
brada”. Nessas áreas ocorre uma grande concentração de pequenos agri-
cultores intrusados, pois as terras de campo eram consideradas fracas, 
e as acidentadas eram vistas como terras de difícil acesso. Essas terras 
não possuíam um valor agregado que fosse significativo, como não havia 
interesse de possíveis compradores. Os grupos de pequenos agriculto-
res foram se fixando e tomando posse ao sul da região de Campo Erê.

9  Incra. Coordenadoria Regional de Santa Catarina (CR10-Chapecó). Processo n. 1610/82, 
Processo Piloto Imóvel Campo Grande (1982).
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Isso nos permite também figurar o espaço onde ocorreram os 
conflitos, as multidimensionalidades e o local onde os intrusos esta-
vam experienciando a instabilidade social. Essa dimensão espacial é 
importante, pois possibilita trazer certo realismo do local, um iden-
tificador dos afrontamentos na região. Os pequenos agricultores in-
gressaram com a sistematização agrícola, ou seja, no campesinato. O 
termo “camponês” pode trazer vários sentidos, muitas vezes familiares, 
dotados de sentidos distintos e ao mesmo tempo divergentes. O termo 
camponês é corrente, uma vez que “[...] o que produz, diante da sua 
enunciação, uma sensação de familiaridade, de reconhecimento, que 
dispensa esclarecimentos adicionais: camponês é quem habita e traba-
lha no campo [...]” (GRYNSPAN, 2005, p. 72). O entendimento do 
camponês (o pequeno agricultor) revela elementos comuns e que se 
interligam. A fim de compreender como esses elementos podem estar 
relacionados à ideia de camponês, podemos considerar que

o primeiro deles é que camponês é aquele que tem aces-
so a uma parcela de terra para produzir. O segundo é 
que essa produção se faz, fundamentalmente, a partir 
da força de trabalho familiar. O terceiro é que, sen-
do familiar, a unidade camponesa é, a um só tempo, 
unidade de produção e consumo [...] (GRYNSPAN, 
2005, p. 73).

Aqui começa aparecer algumas diferenciações entre autores, ten-
do sentidos diversos, visto que enfatizam outros elementos que con-
sideram peculiares. Partindo desse patamar, esse pequeno agricultor 
seria algo historicamente datado e localizado geograficamente; estaria 
condenado a desaparecer; poderia estar localizado entre sociedades 
primitivas e complexas; a produção camponesa seria superada pela 
produção capitalista (GRYNSPAN, 2005). Apesar dessa amplitude, 
o camponês ainda convive com as sociedades modernas. Possivelmen-
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te, a abrangência dessa temática seja de crucial percepção, é o caráter 
familiar da unidade camponesa no seu ambiente, ao mesmo tempo 
de produção e consumo. Cabe ressaltar que os trabalhadores no meio 
rural possuem o desafio de enfrentar uma relação “[...] entre aquilo 
que foi constituído em passados recentes e antigos e que foi moldado 
em ambientes próximos e em lugares longínquos com inovações que 
pressionam por um estilo de vida denominado de moderno na moder-
nização” (GREGORY, 2013, p. 215).

Essa constituição da identidade é complexa e vinculada a inten-
cionalidades que se manifestam desde relações culturais e de tradição. 
Assim, os pequenos agricultores constroem e reconstroem passados e 
presentes em seu cotidiano de trabalho e em suas relações mercantis e 
de sociabilidades; experimentam ações e redefinem demandas em ra-
zão de necessidades; (re)elaboram experiências fundadas na cultura e 
no desenvolvimento sócio-histórico de seu meio local e global.

Partindo do pressuposto e de que essa relação seja complexa, o 
pequeno agricultor possui como peculiaridade a posse da terra, ou 
seja, a pequena propriedade rural e sua tenacidade à produção familiar, 
que lhe permite a subsistência e a comercialização de seus produtos, 
onde regularmente utiliza mão de obra de ordem familiar ou, quando 
necessita, externa. Nas cercanias de Campo Erê, a produção agrícola 
era desenvolvida pelo trabalho familiar, ou seja, todos os membros da 
família participavam do processo de produção. A ordem social do pe-
queno agricultor se estabelece na correlação entre propriedade, famí-
lia e trabalho. O conjunto das relações produtivas de sociabilidade, de 
conhecimento e de vínculos produziu através do trabalho coletivo sua 
organização de produção e o consumo do que plantavam. Era no inte-
rior da família que se reproduzia o modo de vida e a força de trabalho.

É importante destacar ainda que comercializavam o excedente 
de sua produção, ou trocavam por algum produto de sua necessidade. 
Além de se dedicarem à agricultura, cultivando produtos, como milho, 
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feijão, mandioca, abóbora, entre outros, os caboclos se destacavam 
também no corte da erva-mate. A produção de milho, feijão, fumo, 
mandioca, arroz, trigo e soja não era significativa na região Extremo-
-oeste, por duas razões: uma, pelo pequeno tamanho da área ocupa-
da pelos intrusos, a maioria ficava numa área pequena; outra, pelas 
condições socioeconômicas vivenciadas. Essas dificuldades, aliadas ao 
aperto, sacrifício, carência. A produção de grãos e a criação de animais, 
desenvolvidas por esses grupos, não eram expressivas. Essa produção 
era para o sustento da família, ou para a aquisição de determinados 
produtos, como sal, roupas, velas, querosene, entre outros.

A agricultura foi elemento de agregação e de disposição do es-
paço de vida e de sociabilidade do imigrante na região Extremo-oeste 
catarinense. A agricultura talvez seja o principal elemento que con-
grega o espaço de vida e de sociabilidade do pequeno agricultor. De 
modo não muito diverso, os pequenos agricultores não realizavam 
uma agricultura com o objetivo puramente econômico, mas, sim, bus-
cando a manutenção de seu modo de vida. Mesmo os descendentes 
de imigrantes alemães, italianos e poloneses da região de Campo Erê 
passaram pelas mesmas dificuldades dos caboclos.

Os pequenos agricultores nas cercanias de Campo Erê estavam 
inseridos num espaço comunitário, ou seja, um agrupamento social, 
que mesmo com conflitos sociais, a insegurança em detrimento da in-
trusão, buscavam se organizar em suas posses, segundo modalidades 
historicamente determinadas. Os grupos de pequenos agricultores 
conviviam em comunidade que dava o “[...] sentido de delimitar inclu-
sões e exclusões de diversos tipos, em variadas circunstâncias. Assim, o 
uso local do termo ‘comunidade’ pode ser muito significativo em ter-
mos dos processos e disputas sociais em curso [...]” (COMERFORD, 
2005, p. 119). Esses grupos possuem, por conseguinte, possibilidades, 
recursos, pertences que podem ser coletivo-privados, conforme rela-
ções variáveis históricas. Assim,
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[...] quando se fala em ‘comunidade rural’, trata-se de in-
dicar um grupo concreto delimitado em termos territo-
riais [...] e em termos de sua atividade [...], mas, ao mes-
mo tempo, a expressão sugere que esse grupo se organiza 
a partir de relações de proximidade e solidariedade, em 
que sobressaem a importância do parentesco, vizinhan-
ça, cooperação no trabalho, co-participação nas ativida-
des lúdico-religiosas, apontando para valores de harmo-
nia e consenso [...] (COMERFORD, 2005, p. 112).

As relações de proximidade e solidariedade, cooperação no tra-
balho, permitem compreendermos a forma como essas comunidades 
estavam organizadas, sistematizadas em seus contextos de entendi-
mento. Comumente o termo “comunidade” é utilizado para indicar 
um determinado grupo delineado por algumas peculiaridades e com 
seus elementos, mas também com suas especificidades entre as rela-
ções que compõem o grupo (COMERFORD, 2005). Em relação às 
comunidades formadas nas cercanias de Campo Erê, possuíam como 
características a intrusão dos pequenos agricultores.

A região de Campo Erê apresentava como característica peculiar: 
o modelo de minifúndio de estrutura agrária. A produção agrícola era 
diversificada, plantavam produtos básicos, como milho, feijão, man-
dioca, soja, fumo, trigo e arroz, e criavam animais. É nesse ambiente 
que o pequeno agricultor se estabelece com áreas de variação de ta-
manho e de relevo, com alternância no cultivo, um ambiente propício 
também para a caça, pois as áreas não estavam devastadas. 

Partindo da conjuntura das multidimensionalidades, as multi-i-
dentidades e o multifacetamento que envolvem o intruso, um fator 
aglutinador desse processo era os vários papéis dos núcleos agrícolas. 
Era justamente nessas comunidades agrícolas que o intruso encontrava 
um local de interação, mesmo com seus receios, traumas, angústias, 
anseios. Entretanto, as comunidades podiam trazer um aspecto de se-
gurança, pois os intrusos passavam pelas mesmas apreensões.
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Por outro lado, essas comunidades também podiam trazer outros 
problemas, pois com a intrusão, ou seja, a falta de um documento que 
comprovasse a posse da terra podia gerar conflitos sociais; de outro 
modo, a insegurança pairava nessas comunidades agrícolas. 

As condições econômicas não eram significativas para o peque-
no agricultor intruso para poder comprar um pedaço de terra. Esses 
fatos somados a outros contribuíram para a sua estagnação, como a 
distância dos centros maiores, a dificuldade de acesso, o baixo valor 
pago pelos produtos agrícolas, assim, dificultava ao pequeno agricul-
tor intruso estabelecido nas cercanias de Campo Erê acumular capital.

Essas concepções refletem e permitem compreender que a rota-
tividade de intrusos na região de Campo Erê poderia ter como pressu-
posto os despejos, a dificuldade em se adaptar ao local, conflitos com 
outros intrusos, dificuldade de acessibilidade. A posse da terra era a 
perspectiva de suprir suas necessidades básicas. 

O Extremo-oeste de Santa Catarina foi a última região a ser co-
lonizada. Um dos fatores que impulsionou o deslocamento popula-
cional para a região foi a atuação das companhias colonizadoras no 
Rio Grande do Sul, que proporcionou a migração, o deslocamento de 
grande leva de pequenos agricultores para a região Extremo-oeste ca-
tarinense, consequentemente nas cercanias de Campo Erê. A escassez 
e o alto valor comercial da terra foram fatores de migração de peque-
nos agricultores que almejavam ter a possibilidade de tomar posse de 
uma propriedade de terra. Dessa forma, “[...] era a produção das con-
dições de sobrevivência e reprodução da família e não a renda da terra, 
o lucro ou a acumulação de capital [...]” (POLI, 2002, p. 134). O in-
truso almejava ser um proprietário, pois a propriedade podia lhe trazer 
emancipação, demonstrando ter um valor na condição de ter posse.

O acesso à propriedade possibilitava o seu desenvolvimento e 
criava um horizonte de fixação a um determinado local no intuito de 
construir seu modo de vida e estreitar vínculos com os grupos sociais já 
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estabelecidos. A maior dificuldade dos intrusos em adquirir uma área 
de terra e possuir uma titulação era em razão da sua condição econô-
mica. As situações descritas ganham muito mais sentido se voltarmos 
nossa atenção para a problemática que se configurou nas cercanias de 
Campo Erê, que é a intrusão. Enfim, as privações sentidas pelos peque-
nos agricultores fizeram com que encontrassem imensa dificuldade em 
adquirir, comprar um lote, um pedaço de terra titulado. Outro fator 
inerente era a mobilidade dos intrusos, que era constante nessa região. 

Considerações finais

As cercanias de Campo Ere é um palco que traz um enredo que 
deixa profundas marcas de exclusão. Esse espaço compreende uma (re)
ocupação promovida pelo aparato estatal, desde a atuação dos bandei-
rantes na região, na conjuntura de exclusão dos kaingang e seus aldea-
mentos, para a concessão às grandes companhias colonizadoras volta-
das a mercantilizar as terras e a promover a colonização. Isso resultou 
numa exclusão significativa de grupos de pequenos agricultores de as-
cendência ítalo-brasileira, teuto-brasileira e teuto-russa, e, principal-
mente, a cabocla, que não haviam condições financeiras para adquirir 
áreas de terras da Companhia Territorial Sul Brasil. Dessa forma, a 
condição de posse da terra estabelecida é ceifada e esses pequenos agri-
cultores propensos ao abandono.

Essa região era constituída de vastas áreas de terras configuradas 
como fazendas de criar. Entretanto, essas áreas foram sendo desmem-
bradas, ou seja, sofreram uma fragmentação/partilha e sendo sistema-
ticamente ocupadas por grupos de pequenos agricultores. A migra-
ção dos pequenos agricultores para essa região, teve a participação 
das políticas desenvolvidas pela Companhia Territorial Sul Brasil. A 
construção de um espaço na região de Campo Erê deu-se sob a repre-
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sentação da posse da propriedade da terra, mas vinculando ao peque-
no agricultor, ao mundo da mercadoria. A possibilidade de inserir o 
pequeno agricultor na produção capitalista, principalmente no meio 
rural, produziu uma profusão de grupos sob a tônica da intrusão.

Concluímos que, essa região se configurou no epicentro dos con-
flitos de intrusão, isso porque, pequenos agricultores foram sendo em-
purrados para esse território, numa área ociosa, numa área de campo 
ao norte, e ao sul uma área dobrada. Esse território estabelecia peque-
nos agricultores intrusados buscando sobreviver com uma economia 
simples. A região de Campo Erê, faz parte da ação da Companhia Ter-
ritorial Sul Brasil na região Extremo-oeste catarinense, que se cercou 
de mecanismos para promover a “limpeza de intrusos” que ocupavam 
as terras no sistema de posses. Isso resultou em um desalojamento de 
centenas de famílias, principalmente nas cercanias do sul/norte de 
Campo Erê. A intrusão fez parte de todo um processo que perdurou 
décadas nas cercanias de Campo Erê não da mesma forma em toda a 
região, mas os conflitos vivenciados pelos intrusos eram semelhantes 
e muito próximos. 
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Em 18 de outubro de 19211 Luiz Rosa, proprietário e ferreiro, 
morador de Sobradinho, 4º distrito do município de Soledade, 

conversava com seus amigos em uma casa de negócios quando, repen-
tinamente, foi atacado por Guilherme Witzhe, lavrador, 37 anos. De 
acordo com Frederico Mundstoch, dono do estabelecimento, o réu 
chegou até o local e foi de encontro ao ofendido “pedindo que entre-
gasse o dinheiro que estava no banco”, logo em seguida, acertando-lhe 
um golpe de relho. Em juízo, o depoente relatou que o desentendi-
mento foi ocasionado por um valor em dinheiro que pertencia à viú-
va de Hilário Missau (cunhada de Guilherme), mas que permanecia 
depositado na conta bancária da vítima. Essa versão foi sustentada 
pelo advogado de defesa, Dr. Abelardo de Almeida Campos, no qual 

1  Processo-Crime movido contra Guilherme Witzhe. 1ª Vara do Cível e do Crime de Soleda-
de, Comarca de Passo Fundo, 1921. Arquivo do autor, Síntese dos processos-crime 1900-1945, 
imagem 5061-5258; e, Arquivo Histórico Regional da Universidade de Passo Fundo, acervo 
do Judiciário.

Violência e relações 
sociocotidianas no espaço rural 

norte sul-rio-grandense (1900-1945)

Felipe Berté Freitas
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acusou Luiz Rosa de tentar penhorar a dita quantia, e que Guilher-
me, na qualidade de procurador de sua cunhada, tentou evitar que isso 
acontecesse. 

A agressão foi presenciada por outras testemunhas. Ângelo Ota-
viano Chieli disse que eles discutiam sobre negócios e que viu o acu-
sado “com um relho surrar o ofendido”. Pedro Scherer contou que os 
dois conversavam, “quando o denunciado levantou bruscamente e deu 
uma relhada”. Tentando apartar a confusão, falou para Guilherme que 
“não deveria ter espancado Luiz porquanto ele se achava doente”, ten-
do escutado como resposta que “com isso Rosa ficaria curado”. Já Elói 
de Oliveira Britto, narrou que após a briga ouviu Guilherme falar para 
um advogado “que era homem do mato, do galpão e do salão e que sur-
raria outro qualquer que fizesse o que ele tinha feito”, ou seja, penhorar 
um dinheiro que não era seu.

O desfecho final desse processo expõe os debates em torno de 
seu julgamento pela Justiça Pública da Comarca de Passo Fundo. Em 
conformidade com o Corpo de Delito, “não havia nenhuma cicatriz 
que pudesse admitir que o paciente tivesse recebido ferimentos de ins-
trumento perfurante, cortante ou contundente”, parecer que foi ques-
tionado pelo advogado de acusação, Dr. João Klacre. Em seu relatório, 
apontou-se que o exame tinha sido efetuado um ano depois da briga, 
versão que foi logo rebatida por Abelardo Campos. Este último defen-
deu que o primeiro auto de corpo de delito teria sido executado “por 
não profissionais”, mas que o segundo, foi realizado pelo Dr. Scheiffer, 
pessoa de competência largamente comprovada e por “testemunhas 
que não receberam dinheiro”. Além disso, garantiu que o documento 
era falso e que teria sido “guardado por mais de seis meses”. 

O advogado João Klacre sustentou nos autos de acusação que o 
crime foi praticado com superioridade de força e armas, sugerindo ao 
Tribunal que fosse estabelecida a pena de um ano de detenção. Por 
outro lado, Abelardo Campos argumentou que o processo teve uma 



75História do Mundo Rural - Vol. III

Felipe Berté Freitas

origem ilícita, isto porque as testemunhas perseguiam Guilherme 
Witzhe devido a sua “inferioridade social”. Acusou Frederico Munds-
toch de ser inimigo do réu devido a um menor que fugiu da casa de 
Guilherme, para testemunhar contra Frederico em um crime ocorrido 
em 1918, e denunciou que Pedro Scherer era peão de Luiz Rosa “ten-
do um filho seu como aprendiz”. Feita a apuração dos acontecimentos, 
o Tribunal do Júri optou pela absolvição, colocando-o em liberdade. 
Todavia, diante da Apelação ao Egrégio Superior Tribunal, foi reali-
zado um novo julgamento livrando Guilherme da prisão, mas conde-
nando-lhe a pagar a Luiz Rosa uma indenização de 500 mil réis. 

A narração do documento investigado suscita uma série de ques-
tionamentos sobre a época em que esse crime aconteceu: quais as mo-
tivações para a eclosão da violência entre indivíduos e grupos sociais? 
Em que espaços da sociedade rural Norte Sul-Rio-Grandense os atos 
de violência aconteceram? Que conexões guardavam com as contra-
dições sociais, econômicas e políticas daquela conjuntura histórica? 
Quem eram os agentes envolvidos nos litígios? Que ocupações/pro-
fissões tinham e a que grupos sociais pertenciam? Por que recorriam 
à violência para resolver seus conflitos? De que maneira o Judiciário 
tratou esses casos? Quais os sentidos/significados da violência nas re-
lações sociocotidianas?   

Os processos-crime das comarcas de Passo Fundo, 
Cruz Alta e Soledade

Este texto consiste em conjunto de reflexões em torno da tese de 
doutorado intitulada – O habitus da violência no campo das relações 
sociocotidianas – Norte do Rio Grande do Sul (1900-45) -, pesquisa 
que foi realizada no Programa de Pós-Graduação em História Regio-
nal da Universidade de Passo Fundo. O objetivo foi interpretar o ha-
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bitus da violência nas relações sociocotidianas, tomando como base 
empírica os processos criminais que tramitaram nas comarcas de Passo 
Fundo, Cruz Alta e Soledade entre os anos de 1900 e 1945. O trabalho 
foi conduzido de forma a entender como esse habitus se constituiu e 
se manifestou em vários espaços da sociedade Norte-Sul-Rio-Gran-
dense, em especial, nos ambientes de sociabilidade/lazer; nos espaços 
da produção econômica; no exercício do poder coercitivo das autori-
dades da polícia e do judiciário; na esfera das relações político-parti-
dárias e nas interações entre homens, mulheres, familiares e parentes.

A partir da análise dos crimes de homicídio, lesão corporal, deflo-
ramento, estupro, sedução, furto, roubo e incêndios a propriedades, os 
quais foram cometidos por uma variedade de agentes como agriculto-
res, lavradores, jornaleiros, criadores de gado, fazendeiros, comerciantes, 
policiais militares, dentre outros, interpretamos que em uma sociedade 
marcada por intensas transformações estruturais e por valores e códi-
gos de conduta, como honra, masculinidade e vingança, as tensões ge-
radas pelas contradições da conjuntura potencializaram a configuração 
e a incorporação da violência como parte do cotidiano de indivíduos 
e grupos sociais. Da confluência desses fatores, é que se caracteriza a 
legitimidade sociocultural e jurídica do habitus de agir de forma vio-
lenta, uma vez que as agressões físicas e verbais, assassinatos, prisões e 
incêndios a propriedades, constituíram-se como um recurso legítimo 
para resolução de conflitos e para ampliação/manutenção/reparação do 
capital simbólico, econômico e político dos diferentes agentes em dis-
puta. Do ponto de vista historiográfico e teórico-metodológico prati-
camos uma História Social da Violência, perspectiva interpretativa que 
concebe a cultura como parte da estrutura. A partir de um diálogo com 
o Direito e, fundamentalmente, com a Sociologia de Pierre Bourdieu, 
buscamos compreender quais foram os elementos estruturais e subje-
tivos que influenciaram os indivíduos e grupos sociais a incorporarem 
o habitus da violência como parte de suas relações sociocotidianas.
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A briga travada entre Guilherme Witzhe e Luiz Rosa é par-
te de um conjunto de 605 processos-crime tramitados nas comarcas 
de Passo Fundo, Cruz Alta e Soledade entre os anos de 1900-1945, 
documentação que está localizada no Arquivo Histórico Regional da 
Universidade de Passo Fundo (AHR) e no Arquivo Público do Esta-
do do Rio Grande do Sul (APERGS). O primeiro quartel do século 
XX é um período em que as transformações/contradições políticas, 
socioeconômicas e socioculturais geraram intensos conflitos na so-
ciedade brasileira e norte-sul-rio-grandense, os quais muitos deles 
acabaram evoluindo para agressões entre indivíduos e grupos sociais, 
como vimos nesse caso que acabamos de narrar. Em uma conjuntura 
histórica de transição capitalista, em que o dinheiro ganhava cada vez 
mais importância socioeconômica, os atos cometidos por Witzhe nos 
permitem refletir sobre como a violência servia como instrumento de 
resolução dos conflitos interpessoais. 

Essa pesquisa teve como ponto de partida a catalogação quantitativa 
das fontes, onde mapeamos as seguintes informações: os tipos de delitos 
e suas motivações; os espaços em que ocorreram os crimes; que tipos de 
armas foram usadas; quais as ocupações/profissões, sexo e idade dos réus 
e vítimas e, por último, que sentenças foram proferidas pelos juízes e/ou 
Tribunal do Júri. Com base na compilação desses dados, identificamos 
que a maioria dos crimes que chegou aos tribunais era de homicídio, lesão 
corporal, defloramento, estupro, sedução, furto, roubo, abuso de auto-
ridade e calúnia/injúria, o que demonstrou que a violência física, sexual 
e verbal foi objeto comum das ações penais julgadas nas três comarcas. 

Diante da tipologia dos documentos levantados, a primeira ta-
refa que se impôs foi estabelecer uma definição conceitual para a vio-
lência. Em suas acepções etimológicas, essa palavra era utilizada para 
classificar qualquer forma de constrangimento físico ou moral exer-
cido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. 
Como esclarece Iyes Michaud (1989, p.8)
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O verbo violare significa tratar com violência, profa-
nar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis, 
que quer dizer força, vigor, potência, emprego da força 
física, mas também qualidade, abundância, essência ou 
caráter essencial de uma coisa. Mais profundamente, a 
palavra vis significa a força em ação, o recurso de um 
corpo para exercer sua força e, portanto, a potência, o 
valor, a força vital.

Ampliando a ideia, o historiador Robert Muchembled afirma 
que derivado do latim violentia, na França do século XIII o termo era 
empregado para “caracterizar um ser humano com caráter colérico e 
brutal que utilizava uma relação de força visando submeter alguém ou 
outrem” (MUCHEMBLED, 2012, p. 7). Na mesma linha de racio-
cínio, Ruth Gauer destaca que violência é “todo o constrangimento 
físico ou moral que visa a coagir ou negar as manifestações que o ou-
tro expressa de si mesmo” (GAUER, 2004, p. 13). Em contrapartida, 
Mario Stoppino define-a como uma “intervenção física com intuito 
de causar dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto; o uso excessivo da 
força de maneira voluntária e com a finalidade de destruir, ofender e/
ou coagir” (STOPPINO, 1998, p. 1291). Por fim, Marilena Chauí 
(2017, p. 1) diz que violência é:

1) tudo o que age usando a força para ir contra a natu-
reza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força 
contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de 
alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar); 3) 
todo ato de violação da natureza de alguém ou de algu-
ma coisa valorizada positivamente por uma sociedade 
(é violar); 4) todo ato de transgressão contra aquelas 
coisas e ações que alguém ou uma sociedade define 
como justas e como um direito; 5) consequentemente, 
violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físi-
co e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações 
intersubjetivas e definidas pela opressão, intimidação, 
pelo medo e pelo terror.
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Nas ideias apresentadas é visível que existe uma associação direta 
entre violência e o uso da força física. Contudo, nos últimos anos os 
pesquisadores vêm adotando uma perspectiva mais ampla do concei-
to, utilizando-o para classificar desde agressões ao corpo até ataques 
verbais e danos psicológicos, o que dificulta uma compreensão consen-
sual, embora isso não signifique que ele seja indefinível. Outra questão 
relevante diz respeito às suas variações históricas, já que as noções do 
que é ou não violência mudam em decorrência do tempo, do espaço, 
dos agentes, das instituições e, sobretudo, das normas socioculturais. 
Ainda é preciso assinalar que as ciências humanas e sociais produziram 
uma variedade de definições, especialmente em disciplinas como His-
tória, Antropologia, Direito, Sociologia e Psicologia, o que teve como 
consequência a produção de visões ora complementares, ora contra-
ditórias.

Dessa ordem de considerações, entendemos por violência todas 
as ações que provocam danos a uma ou mais pessoas, seja em sua in-
tegridade física e moral, seja em suas posses, manifestações simbóli-
cas ou culturais (MICHAUD, 1989, p.9-10). Nesse sentido, ela não 
está restrita apenas aos danos corporais, mesmo que estes tenham sido 
predominantes nos autos dos processos-crime que estudamos. O que 
estamos defendendo é que, mesmo que as percepções tenham variado 
ao longo do tempo, ela está circunscrita a todas as formas de viola-
ção da dignidade humana; por exemplo, as agressões verbais contra as 
mulheres, as calúnias e injúrias, as prisões arbitrárias, os incêndios a 
propriedades de terceiros, o porte de armas de fogo em locais públicos 
ou as agressões e assassinatos.  

Após catalogarmos os documentos e estabelecermos o recorte 
conceitual, o passo seguinte foi promover um cruzamento das tipo-
logias dos crimes com os locais onde aconteceram, para assim cons-
tatarmos que os confrontos entre indivíduos e grupos ocorreram em 
diferentes espaços da sociedade Norte Sul-Rio-Grandense, mais pre-
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cisamente nos ambientes de sociabilidade/lazer, como bares, bailes, 
corridas de cavalo e canchas de bocha; no âmbito produção econô-
mica, em especial envolvendo as questões de terra; no exercício do 
poder coercitivo das autoridades da polícia e do judiciário; na órbita 
das disputas político-partidárias e na esfera das relações de gênero e 
familiares. 

Paralelamente, elaboramos uma caracterização dos agentes en-
volvidos nos litígios. A maior parte deles pertencia ao sexo masculino, 
possuindo uma média de idade de 18 a 30 anos. Houve um predo-
mínio das armas de fogo e armas brancas nos crimes de homicídio e 
lesão corporal, notadamente revólveres, pistolas e facas. Quanto as 
suas ocupações/profissões, encontramos um quadro multifacetado, 
com destaque para os agricultores, lavradores, jornaleiros, criadores 
de gado, fazendeiros, comerciantes, policiais, funcionários públicos, 
profissionais liberais, operários, ferreiros, sapateiros, estes, do ponto 
de vista socioeconômico, representando os estratos mais abastados, as 
camadas intermediárias e os trabalhadores urbanos e rurais.  

Operacionalizamos o exame das fontes com base em alguns crité-
rios metodológicos. Os processos-crime e inquéritos, enquanto docu-
mentos oficiais e normativos marcados pelo padrão de linguagem jurí-
dica estão repletos de notas sobre as experiências da vida cotidiana, pois, 
os operadores de direito, ao tentarem construir uma versão sobre um 
determinado crime, penetram no dia a dia dos indiciados, desvendando 
suas vidas íntimas, resgatando seus laços familiares e afetivos e registran-
do o corriqueiro de suas existências (MACHADO, 1987, p.23). 

Contudo, apesar de sedutores por terem um “caráter de prova 
concreta e provocarem a sensação de estarmos sendo contemporâ-
neos imediatos do passado” (REVEL, 2009, p. 127), procuramos ter 
a consciência de que eles não foram produzidos especificamente para 
o estudo dos historiadores. Permeados de relações de poder, onde os 
atos se convertem em autos, e onde o debate se dá entre os atores ju-
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rídicos, cada um deles usando a parte do real que melhor se adapte 
ao seu ponto de vista, sua principal finalidade é a produção de uma 
verdade para punir alguém; portanto, os personagens que depõem no 
decorrer de um trâmite judicial não pediram para estar ali, muito pelo 
contrário, foram coagidos a prestar contas com as autoridades devido 
à quebra de uma norma legal. Diante disso, mantivemos atenção nas 
entrelinhas das narrativas, já que as falas dos que frequentaram os tri-
bunais continham visões de mundo, relações sociais, forma de pensar, 
agir e se comportar, o que nos possibilitou refletir sobre os significados 
sócio-históricos da violência. 

Outro cuidado que tivemos foi quanto ao papel ocupado pelo 
escrivão. Responsável por redigir os depoimentos, sua função é cap-
tar e transcrever as falas em termos técnicos tidos como apropriados 
para padrões jurídicos. Os relatos não eram publicados na íntegra, mas 
sim, filtrados para aquilo que era considerado relevante ao julgamento 
do crime. Atentos a isso, não tratamos o conteúdo dos depoimentos 
como um espelho da realidade, mas sim, como um indicativo que ne-
cessita ser analisado, uma vez que o depoente ao contar a história pelo 
seu ponto de vista tem sua visão traduzida pelo escrivão e interpretada 
pelo juiz (ROCHA, 2010, p. 261).

Por fim, adotamos como terceiro critério metodológico uma vi-
são crítica do Direito, problematizando um aspecto em particular: a 
retórica da imparcialidade e impessoalidade da justiça. Tomando o Di-
reito como um fenômeno social e cultural atravessado por uma “estru-
tura pulverizada não só por certo modo de produção da riqueza e por 
relações de forças societárias, mas, sobretudo, por suas representações 
ideológicas e práticas discursivas hegemônicas” (WOLKMER , 2003, 
p. 11), consideramos o campo jurídico como o lugar de concorrência 
pelo “monopólio de dizer o direito, no qual se defrontam agentes in-
vestidos de competência social e técnica para interpretar um corpus 
documental que consagram a visão legítima e justa do mundo social” 
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(BOURDIEU , 1989, p. 212). Por isso, ele não está alheio às pressões 
externas, isto porque, os agentes da justiça não são atores neutros ou 
meros porta-vozes do discurso oficial do Estado; suas crenças, repre-
sentações de mundo e o grupo social ao qual pertencem influenciaram 
de forma objetiva e subjetiva nas suas decisões. 

Em outros termos, é por isso que os juízes não são meros exe-
cutantes das normas. Suas decisões são dotadas de subjetividades, já 
que elas se inspiram em uma lógica e em valores muito próximos da-
quilo que está escrito na lei. Essa ideia se sustenta pelo fato de haver 
julgamentos diferentes para situações idênticas, o que demonstra que 
os veredictos não são resultados de uma aplicação simples, autônoma e 
impessoal da legislação, mas sim, de “uma luta simbólica entre profis-
sionais dotados de competência social e técnica desiguais, que tentam 
explorar as regras possíveis para imporem a sua intepretação” (BOUR-
DIEU, 2012, p. 224). Não se trata aqui de relativizar o Direito, mas de 
promover seu diálogo com a História e a Sociologia, destacando o que 
existe de social e cultural nos autos da justiça e da polícia. 

Concluída a sistematização quantitativa-qualitativa, avançamos 
para a próxima fase do trabalho: a análise interna das narrativas. Atra-
vés dos depoimentos de réus, vítimas, testemunhas; das alegações dos 
advogados de acusação e defesa e das sentenças dos juízes e jurados, 
conseguimos ver que por detrás dos casos de violência que chegaram 
aos tribunais havia um contexto histórico de intensas transformações/
contradições estruturais.

O cenário e as fontes:
a conjuntura histórica do Rio Grande do Sul 
na primeira metade do século XX 

Observando por esse ângulo, entre o final do século XIX e a pri-
meira metade do século XX, o Rio Grande do Sul, assim como todo o 
Brasil, passou por mudanças intensas. A derrubada do Império, a pro-
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clamação da República em 1889 e sua consolidação por intermédio 
da Revolução Federalista (1893-95) e da Revolta da Armada, o fim da 
escravidão e a constituição do trabalho assalariado, a configuração da 
propriedade privada da terra, sua mercantilização e a consequente ex-
pulsão de índios, caboclos e quilombolas, são alguns exemplos interes-
santes. Podemos elencar ainda, a industrialização, o surto de urbaniza-
ção e as reformas infraestruturais das cidades, a imigração estrangeira, 
o aparelhamento do Estado e de seu aparato burocrático e jurídico, a 
promulgação dos Códigos Penais de 1890 e 1940 e a ampliação dos 
direitos políticos e trabalhistas durante a Era Vargas. 

No que concerne aos aspectos socioculturais, cabe sublinhar a 
difusão do rádio no Brasil, a ampliação do acesso à educação, as obras 
literárias e o cinema, a emergência de ideias que buscavam ampliar a 
participação civil e política da mulher, a construção de uma nova ética 
do trabalho, o controle social do Estado por meio da criminalização da 
embriaguez, do porte de armas, do jogo do bicho e da prostituição e 
a presença de valores morais e formas de comportamento baseados na 
honra pessoal e familiar, na vingança, na masculinidade, no desejo de 
dominação sobre a figura feminina e nas noções de autoridade.  

Essas contradições da conjuntura irradiaram-se para o sociocoti-
diano. Como mostra o episódio que descrevemos nas páginas iniciais, 
o golpe de relho aplicado por Guilherme Witzhe em Luiz Rosa teve 
como motivação central uma divergência financeira, porém, a ofensa 
contra um membro de sua família acabou resolvida com uma agressão 
física, em uma casa de negócios. Este local, frequentado corriqueira-
mente por várias pessoas, possibilitou-nos compreender que na esfera 
das relações sociocotidianas, existiam questões macrossociais como a 
defesa da honra ou o valor atribuído ao dinheiro em uma sociedade em 
transição capitalista.

A vida cotidiana, formada pelas ações individuais rotineiras, é a 
vida de todos os dias, das tarefas diárias no âmbito do trabalho, do 
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lazer ou da família, permitindo a reprodução dos homens singulares, 
“a reprodução do indivíduo e, por consequência, a reprodução social, 
portanto, uma dimensão das experiências vitais em que se baseia a in-
tersubjetiva constituição do mundo, os significados desse mundo e as 
instituições que guiam e ordenam a experiência do vivido” (HELLER 

, 1970, 162). Ainda que as subjetividades constituam sua essência, é 
fundamental ter clareza que as práticas transcorridas em sua órbita 
estão ligadas às estruturas objetivas/materiais, pois, em consonância 
com Agnes Heller, o cotidiano não pode ser isolado como “categoria 
distinta do social, uma vez que nele estão localizados as tensões, os 
conflitos, os desenvolvimentos ideológicos, as crises e os processos de 
alienação, como a burocracia, consumo, e os processos institucionais” 
(HELLER, 1970 apud TEDESCO , 1999, p. 24).

É nos espaços sociocotidianos que se formou o habitus. Como 
um “sistema que orienta as ações; um código informal de comporta-
mento que não determina inexoravelmente, mas regula uma série de 
gostos e propensões do indivíduo”, o habitus é uma gama de dispo-
sições, desejos, gostos, sentimentos e subjetividades que conformam 
uma maneira de ser dos indivíduos e da coletividade - um estilo de 
vida. Incorporado pelos agentes através das interações sociais, é uma 
matriz cultural internalizada que condiciona, mas não determina, 
como as pessoas vão agir diante de uma determinada situação. Assim, 
é uma estrutura estruturada predisposta a funcionar como estrutura 
estruturante, a qual potencializa a geração de práticas e representações 
sobre o mundo objetivo. 

Através do diálogo entre os elementos empíricos das fontes e as 
concepções teóricas e metodológicas, vislumbramos a problemática 
central dessa tese de doutorado: o habitus da violência nas relações so-
ciocotidianas. À luz desses referenciais, constatamos que no Norte do 
Rio Grande do Sul a violência era um habitus incorporado às ações/
práticas dos agentes em diferentes espaços sociais. Caracterizado pelas 
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disposições internalizadas que condicionavam os comportamentos e 
os estilos de vida, esse habitus de agir com violência,  foi configurado e 
potencializado pelas contradições estruturais que marcaram a conjun-
tura histórica do primeiro quartel do século XX, como, por exemplo, 
as lutas pela posse/propriedade da terra; o controle social imposto pe-
los membros das instituições policiais/judiciais e os confrontos entre 
lides político-partidárias pelo poder local/regional, bem como, pelos 
valores e códigos de conduta como honra, masculinidade, vingança, 
dominação masculina e autoridade. 

Foi nas relações sociocotidianas que o habitus da violência - con-
junto de comportamentos forjados nas interações e contradições do 
meio social - se converteu em agressões, assassinatos, porte de armas 
brancas e de fogo, estupros, calúnias e injúrias, incêndios e ameaças. 
Essas ações/práticas foram utilizadas como um recurso legítimo, do 
ponto de vista sociocultural e jurídico, para resolução dos conflitos 
e, principalmente, para preservar ou garantir as posições e a quanti-
dade de capital dentro dos espaços sociocotidianos. Voltando a refle-
tir sobre o processo-crime que narramos, as motivações para o crime 
cometido por Guilherme Witzhe, bem como suas justificativas para 
a agressão, trouxeram à tona as formas de capital em jogo: o econô-
mico e o social. A tentativa de penhorar o dinheiro que pertencia a 
sua cunhada levou-o a usar a força para evitar a perda de um capital 
econômico (o dinheiro) e reparar o capital simbólico de sua família 
(a honra). Podemos perceber isso nas falas das testemunhas, as quais 
ouviram Guilherme dizer que com a surra “Rosa ficaria curado”, ou 
então, que ele “era homem do mato, do galpão e do salão e que surraria 
outro qualquer que fizesse o que ele tinha feito”.

Essa legitimidade do habitus da violência pode ser vista nas jus-
tificativas dos réus, vítimas e testemunhas, nas acusações e defesas dos 
advogados e nos julgamentos dos magistrados e do Tribunal do Júri. 
Citemos alguns exemplos de outros casos que tivemos acesso. D. Cla-
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rinda Vargas teve sua casa e seu galpão incendiados, por ordem dos 
proprietários de terra da Serra do Carreteiro em Passo Fundo, por-
que não aceitava a transferência para a comunidade de Ligeiro. Como 
seu falecido marido tinha aceitado um acordo, intermediado pelo seu 
advogado, para ceder “aquelas” posses em troca da regularização da 
propriedade de outros lotes na referida comunidade, os acusados con-
sideraram que estavam corretos em fazer valer seu “direito” por meio 
da força, sendo absolvidos pela justiça por falta de provas. 

José da Rosa espancou a própria esposa (Francelina Maria do 
Carmo) porque ela chegou a casa, embriagada. Desconfiado de que 
ela estava lhe traindo com seu vizinho, pegou um pedaço de madeira, 
um tição de fogo e uma broca de ferro e produziu inúmeras lesões no 
corpo da vítima. Os ferimentos resultaram em afastamento do traba-
lho por mais de 30 dias e na perda da visão do olho direito. Por unani-
midade, os cinco jurados absolveram José da Rosa, garantindo que ele 
não produziu as lesões descritas nos laudos médicos. Aqui fica eviden-
te que o ataque seria justificável como forma de reparar a desonra de 
um homem ter sido supostamente traído por uma mulher. 

Por outro lado, Ascêncio Manoel Moitoso deu um tiro de pistola 
em seu pai, depois colocou fogo no corpo e enterrou-o nos fundos de 
sua casa. Conforme apurado pelas autoridades, o crime foi cometido 
por conta da relação amorosa que mantinha com a madrasta, a qual 
teria lhe aconselhado “a matar seu velho”. Analfabeto e com poucos 
recursos econômicos, foi diagnosticado pelos psiquiatras como um 
doente mental e condenado pelo Egrégio Superior Tribunal do Estado 
a 16 anos de prisão na Casa de Correção de Porto Alegre, cumprindo 
integralmente a pena. O crime cometido por Ascêncio rompeu com os 
valores e normas de conduta da época já que ele teve uma relação amo-
rosa com a madrasta e matou o próprio pai. Por isso mesmo, seus atos 
não poderiam ser reconhecidos como toleráveis perante a sociedade e 
os integrantes do tribunal do júri. 
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A grande questão de fundo em torno do habitus da violência e de 
sua legitimidade sociocultural e jurídica é sua permanência histórica 
em uma sociedade em transição. Os processos-criminais que pesquisa-
mos apontam que mesmo num contexto de intensas transformações/
contradições estruturais, o uso da violência continuava presente nas 
relações sociocotidianas tornando-se um recurso, paralelo ao sistema 
de justiça estatal, para resolução dos conflitos interpessoais e amplia-
ção/manutenção da quantidade de capital simbólico, econômico e/
ou político.

O habitus da violência nas relações sociocotidianas: 
questões teóricas e historiográficas

Do ponto de vista historiográfico, esse trabalho se insere em um 
conjunto de pesquisas que contempla como temática a criminalidade 
e a violência. No bojo das mudanças na escrita da História, ocorridas 
na Europa na primeira metade do século XX, como, por exemplo, a 
ascensão da terceira geração dos Annales, a crítica interna ao marxismo 
ortodoxo e a ruptura com os paradigmas clássicos da História (Positi-
vismo e Historicismo), às quais propiciaram a busca por novos temas, 
problemas e fontes, surgiram no Brasil, entre as décadas de 1960-80, 
os primeiros estudos com documentação policial e judicial, “momen-
to em que seu uso se generalizou em diversas abordagens históricas e 
antropológicas, da História Colonial à Republicana” (GRINBERG, 
2009, p. 125). 

Naquele momento vinha acontecendo a nível nacional uma série 
de debates que podem ser classificados em dois grupos.  No primeiro, 
estavam aqueles que acreditavam que através da Justiça criminal, po-
der-se-ia apreender os comportamentos das classes populares. Como 
esclarece Bretas, “esquecidos por um longo tempo pela historiografia 
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tradicional, foi exatamente nos arquivos da polícia e do Judiciário que 
os homens livres e pobres do final do século XIX, tiveram suas ativi-
dades descritas” (BRETAS, 2018, p. 49), portanto, para esses autores 
seria possível recuperar o cotidiano dos trabalhadores, seus valores e 
formas de conduta. O grupo dois era composto pelos que relativiza-
vam os autos judiciais, defendendo que suas narrativas tinham apenas 
a função de responder as expectativas dos advogados, promotores e 
juízes, por isso, eram úteis somente para a construção de uma história 
do Judiciário. Entre a recuperação da voz dos subalternos e as reflexões 
sobre as práticas de justiça, vários pesquisadores passaram a contem-
plar essas duas dimensões, produzindo trabalhos profícuos e inovado-
res. 

Influenciados pela História Social, História Cultural e Micro-
-História, os historiadores brasileiros (desde meados dos anos 1960) 
buscaram uma aproximação teórico-metodológica com a Antropolo-
gia geerteziana e com os conhecimentos sobre a Europa setecentista, 
levados a cabo pelos marxistas britânicos e por Michel Foucault, pro-
duzindo inicialmente obras sobre os crimes cometidos por escravos 
e homens livres no século XIX e a criminalidade urbana durante a 
República Velha. Os trabalhos sobre escravidão integraram uma série 
de revisões historiográficas sobre as relações senhor-escravo com foco 
nos mecanismos de resistência dos cativos e nas ações repressivas do 
Estado. Por outro lado, o estudo da criminalidade urbana discutiu os 
mecanismos usados pela burguesia, tais como, as representações vei-
culadas na imprensa e o controle social do Estado por meio da crimi-
nalização de determinadas condutas, para impor à classe trabalhadora 
uma ordem social de caráter capitalista. 

Apesar das contribuições dessas obras é preciso dizer que as vi-
sões dualistas que colocavam, de um lado, criminalidade e escravidão, 
e, de outro, controle social e repressão, reduziram a violência à ótica da 
criminalização e da resistência. Para Vellasco (2004), as dificuldades 
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desse tipo de enfoque residem tanto na politização de suas formas de 
manifestação, vistas como inequívocas ações de contestação, quanto 
na não distinção entre a repressão, às pequenas transgressões e à puni-
ção dos crimes violentos, seja a prisão de um assassino ou de alguém 
que desobedeça ao toque de recolher. Para o autor

[...] esses trabalhos têm buscado detectar o comporta-
mento do fenômeno da violência em sua longa dura-
ção e explicá-la em relação a processos macrossociais, 
à luz de teorias abrangentes. Trata-se de compreender 
a variação na magnitude e nas formas de violência, 
como expressões de configurações sociais e padrões 
de sociabilidade historicamente determinados. Trans-
formações culturais e institucionais de longo termo, 
implicadas nos processos de mudanças estruturais que 
caracterizam as sociedades modernas, tais como urba-
nização, industrialização e construção do Estado, são, 
em linhas gerais, dimensões utilizadas para explicar as 
alterações observadas no fenômeno, quando analisa-
do numa perspectiva histórica (VELLASCO, 2004, 
p.230).

Nessa perspectiva, predominou a lógica dos conflitos de classe e 
das desigualdades materiais. Além disso, outro item que merece aten-
ção é a oposição entre estrutura e subjetividades, isto é, análise e her-
menêutica. A historiografia da época vinha discutindo a violência em 
dois níveis distintos: no primeiro, tratava-se de elucidar as caracterís-
ticas que lhe constituem; à medida que no segundo, buscava-se expli-
car os processos sociais que lhe são subjacentes e suas transformações 
numa perspectiva de longa duração. Dessa forma, alguns historiadores 
tendem a apresentar essas dimensões como esferas separadas: o estru-
tural e o cultural, embora atualmente haja um consenso a respeito da 
correlação entre os processos. 

É mediante a compreensão do habitus da violência nas relações 



90 História do Mundo Rural - Vol. III

Violência e relações sociocotidianas

sociocotidianas que buscamos uma terceira via. Ao promovermos um 
diálogo entre a História Social da Violência, a Sociologia de Pierre 
Bourdieu e o Direito, partimos das experiências materializadas nos 
processos-crime e inquéritos policiais para abordar a relação entre as 
ações individuais e as contradições estruturais/sociais que influenciam 
os agentes a cometer estes atos. Portanto, ao partirmos de uma pers-
pectiva teórica e metodológica que contempla a cultura como parte da 
estrutura, entendemos que a violência, como um produto histórico da 
sociedade Norte Sul-Rio-Grandense na conjuntura do primeiro quar-
tel do século XX, estava permeada de questões objetivas/materiais, 
mas também de subjetividades.

Considerações finais 

Dos resultados apresentados até aqui, concluímos que na região 
Norte do Rio Grande do Sul as contradições estruturais e os valores 
e códigos de conduta compartilhados social e culturalmente pelos 
agentes, produziram as condições para que o habitus da violência fosse 
configurado e incorporado nas relações sociocotidianas. Essa forma 
de comportamento, traduzida em homicídios, lesões corporais, es-
tupros, incêndios a propriedades, calúnias e injúrias e abusos de au-
toridade, estava dotada de uma legitimidade sociocultural e jurídica, 
isso dependendo dos agentes e das situações em jogo, constituindo-se 
numa permanência histórica de uma sociedade em transição. Os pro-
cessos-criminais que pesquisamos apontam que mesmo num contexto 
de intensas transformações estruturais, o uso da violência continuava 
existindo às margens do sistema de justiça criado pelo Estado, tornan-
do-se um recurso legítimo para resolver os conflitos e ampliar/manter 
a quantidade de capital simbólico, econômico e político. 

No que diz respeito às nossas concepções teóricas, historiográ-
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ficas e metodológicas, essa tese foi elaborada a partir de uma aproxi-
mação entre História, Sociologia e Direito. Com base no conceito de 
que violência são todos os atos que provocam danos a uma ou mais 
pessoas, seja em sua integridade física e moral, seja em suas posses, ma-
nifestações simbólicas ou culturais, buscamos nos inserir dentro da-
quilo que denominamos de História Social da Violência. Para além 
das discussões sobre criminalidade urbana, controle social e represen-
tações do crime na imprensa, temáticas que vêm sendo abordadas nos 
últimos anos pelos historiadores, optamos por compreender o habitus 
da violência nas relações sociocotidianas numa perspectiva que com-
templa a cultura como parte da estrutura. Assim, partimos da ideia de 
que ações dos indivíduos e grupos estavam inseridas dentro de uma to-
talidade sociocultural, econômica e política, existindo uma relação de 
confluência entre a objetividade do mundo material e subjetividades 
das escolhas pessoais. 

Quer dizer: as ações são condicionadas pelo meio social, mas 
com abertura para que as decisões pessoais ocorram. Utilizar a violên-
cia para responder a uma determinada situação é justamente o resul-
tado dessa troca entre o mundo material e a subjetividade dos agentes, 
como vimos, por exemplo, nos ambientes de sociabilidade em que a 
agressão como forma de defender a honra, era uma ação/prática in-
fluenciada pelos valores e códigos de conduta aceitos e compartilha-
dos pelos sujeitos, mas também uma opção individual de agir dessa 
maneira contra algo ou alguém. 

Para finalizar, é preciso tecer alguns comentários acerca das limi-
tações desse trabalho e das possibilidades de pesquisas futuras. Os pro-
cessos criminais são materiais riquíssimos para discutir a violência em 
uma determinada sociedade. Porém, é preciso entender que as infor-
mações que estão ali são filtradas pelo escrivão e submetidas às normas 
do campo jurídico, o que significa dizer que não retrataram a realidade 
“tal como ela foi”, observação válida para qualquer tipo de documen-
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to. Nesse sentido, seria interessante termos cruzado os documentos da 
justiça criminal com as notícias da imprensa, a fim de compararmos o 
que era dito ou não em cada meio, o que acabamos não fazendo. Outra 
questão importante é quanto a subjetividade do historiador. Embora 
tenhamos a certeza de que é impossível eliminá-la por completo, te-
mos de admitir que ao lermos os documentos da justiça criminal foi 
bastante tentadora a ideia de se posicionar a favor dos réus ou das ví-
timas, mesmo sabendo que um dos princípios da produção científica 
e acadêmica é manter o maior distanciamento possível do objeto de 
investigação, afim de evitarmos a realização de juízo de valor. 

Acreditamos que ao longo do texto tenhamos a importância de 
se pensar as sociedades rurais a partir de seus aspectos cotidianos, nesse 
caso, a violência entre indivíduos e grupos sociais. Em uma conjuntura 
marcada por contradições estruturais em torno da terra e/ou do po-
der político, buscamos nos processos-criminais entender como estes 
elementos atingiram as relações sociocotidianas. O habitus de agir por 
meio da violência também é um dos aspectos históricos dessa socie-
dade rural Norte Sul-Rio-Grandense, portanto, essa pesquisa dialoga 
com a produção historiográfica sobre História do Mundo Rural do 
Brasil e Rio Grande do Sul. 
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Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de frag-
mentação de grandes propriedades voltadas para as atividades 

pecuaristas predominantes no antigo território de Vacaria durante o 
século XIX. Buscamos analisar de que modo as transformações po-
líticas e econômicas procedidas entre o final do século XIX e início 
do século XX resultaram em processos de desterritorialização e reter-
ritorialização dos espaços ocupados pelas fazendas pecuaristas. Uti-
lizamos como fonte de pesquisa inventários de antigos proprietários 
de algumas das fazendas de maior extensão e visibilidade econômica e 
social da época: a fazenda do Socorro, Ausentes e Pinhal. Temos como 
objetivo entender como se deu o processo de fragmentação dessas pro-
priedades e ao mesmo tempo evidenciar a ocorrência de ampliações de 
território e domínios entre as famílias já consolidadas como grandes 
proprietárias ou ascensão de novos latifundiários.

 Inicialmente a produção econômica do município baseou-se na 

O processo de reterritorialização 
e a partilha de terras nos campos de 

Cima da Serra entre 1890 e 1930

Andréa Pagno Pegoraro
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produção de gado bovino, de onde provém toda origem de sua his-
tória e formação. A fazenda do Socorro, atualmente tombada como 
patrimônio histórico, pode ser considerada o passo inicial para a ocu-
pação da região compreendida hoje pelos Campos de Cima da Serra. 
Foi o tropeiro José de Campos Bandemburgo quem solicitou a posse 
em regime de sesmarias do local que posteriormente se desenvolveria a 
povoação do antigo território de Vacaria, por volta de 1770.

Juntamente com a fazenda do Socorro, destacou-se como grande 
propriedade pecuarista a fazenda dos Ausentes, na época de proprie-
dade de Antônio Manoel Velho, compreendendo a extensão referente 
a três sesmarias. No entanto, a família Velha foi proprietária de várias 
outras fazendas que passam a pertencer aos filhos de Antônio Manoel 
Velho e posteriormente a seus descendentes, pertencendo a mesma fa-
mília até os dias atuais.

1. O antigo território de Vacaria 

O antigo território do município compreendia uma extensão 
territorial muito mais abrangente do que nos dias atuais. Durante o 
século XIX seu território estava praticamente dividido em grandes 
extensões de terras onde se criava gado, além de outros rebanhos com-
postos por muares, cavalares e ovinos. As terras seguiam processos de 
transmissões hereditárias através de partilhas, acentuando-se a aqui-
sição através de compras mais especificamente a partir do século XX.  

Podemos destacar que a formação do município liga-se direta-
mente às atividades tropeiras, que ajudaram a consolidar o alicerce 
econômico, político e cultural do município que perdura até os dias 
atuais. No entanto, precisamos recordar que o atual espaço territo-
rial compreendido pelo município é bem menor do que as extensões 
abrangidas no século XIX e início do século XX, sendo que ocorre-
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ram vários desmembramentos de municípios que deixaram de perten-
cer a Vacaria, entre eles Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos, Muitos 
Capões, Ipê, Campestre da Serra, que nos inventários do século XIX 
são identificados como pertencentes ao município de Vacaria.

De acordo com o censo do IBGE  de 1900 Vacaria possuía nessa 
época a área de 8.526 Km2, apresentando uma densidade demográfica 
de 2,02 hab. Km.2 De acordo com o censo realizado pelo IBGE na 
década de 1900 o município de Vacaria abrangia os distritos de 1°Va-
caria, 2° Vista Alegre, 3° Capão Alto, 4° São Luís de França, 5° São 
João Batista, 6° São Pedro, 7° Santo Antonio e 8° Capela da Luz. O 
distrito de Vacaria foi criado por Alvará em 20 de outubro de 1805, 
subordinado ao município de Santo Antônio da Patrulha e elevado à 
categoria de vila no ano de 1878. Em 1900 temos a anexação do dis-
trito de São Luís de França e de São João Batista, sendo o distrito de 
São Pedro integrado em 1808. O Mapa 1 (na página seguinte) mostra 
o antigo território de Vacaria e seus respectivos distritos entre os anos 
de 1920 a 1930.

No mapa é possível evidenciar as antigas fronteiras do município 
e sua abrangência territorial. Neste estudo vamos procurar entender 
como essas terras estavam divididas, quais eram as famílias proprie-
tárias das maiores fazendas da região, evidenciando os processos de 
desmembramentos de terras que originam novas fazendas e também 
mudam sua a base de sua atividade econômica. Tomamos como base 
de nossos estudos os processos de territorialização, desterritorialização 
e reterritorialização, onde buscamos evidenciar de que modo essas fa-
zendas se desintegram transformando suas estruturas físicas e ao mes-
mo tempo sociais. Ao mesmo tempo que novas estruturas emergem 
através do processo de reterritorialização.
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Mapa 1. Mapa do município de Vacaria e seus respectivos distritos: décadas de 1920 e 
1930.
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2. O processo de territorialização, 
reterritorialização e desterritorialização 
das terras Vacarienses

Podemos definir território, segundo Geiger (1996), como uma 
porção de terra não pedregosa, asfaltada ou cimentada da superfície 
terrestre, que pode ser argilosa, arenosa ou saibrosa. O geógrafo, con-
sidera também que o termo território liga-se a uma ideia abstrata de 
poder, por corresponder a um nível de produção social do espaço. 
Nesse caso, o processo de desterritorialização seria entendido como o 
esvaziamento do território. Já para Corrrêa (1996): 

Território não é sinônimo de espaço, ainda que para 
alguns ambas as palavras apresentem o mesmo signifi-
cado. Do mesmo modo territorialidade e espacialidade 
não devem ser empregadas de modo indiferenciado. 
Etimologicamente território deriva do latim terra e 
torium, significando terra pertencente a alguém. Per-
tencente, entretanto, não se vincula necessariamente 
à propriedade da terra, mas à sua apropriação, por sua 
vez, tem um duplo significado. De um lado associa-se 
ao controle de fato, efetivo, por vezes legitimado, por 
parte de instituições ou grupos sobre um dado segmen-
to do espaço. Neste sentido o conceito de território 
vincula-se à geografia política e geopolítica (p. 251).

Corrêa (1996), destaca que o conceito de território está direta-
mente vinculado a ideia de espaço, que se refere também a organização 
espacial. Assim, o território seria o espaço emergente da dimensão polí-
tica, afetiva ou ambas. Porém, ele traça um diferencial entre o conceito 
de território e territorialidade, mostrando que a territorialidade, está 
relacionada ao conjunto de práticas e suas expressões materiais e sim-
bólicas capazes de garantir a apropriação e permanência de um dado 
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território através do Estado como agente social, além dos diferentes 
grupos sociais e as empresas. O geógrafo entende a desterritorialidade 
como a perda do território apropriado e vivido em decorrência de di-
ferentes processos, resultantes de contradições capazes de desfazerem 
o território, de modo que:

Novas territorialidades ou re-territorialidades, por sua 
vez, dizem respeito à criação de novos territórios, seja 
através da reconstrução parcial, in situ, de velhos ter-
ritórios, seja por meio da recriação parcial, em outros 
lugares, de um território novo que contém, entretanto, 
parcela das características do velho território : neste 
caso os deslocamentos espaciais como as migrações, 
constituem a trajetória que possibilita o abandono dos 
velhos territórios para os novos (CORRÊA, 1996, p. 
252).

Para o autor desterritorialidade sem nova territorialidade repre-
senta exclusão do processo social. As novas territorialidades então, 
surgiriam de uma recomposição do território perdido total ou parcial-
mente, podendo as novas territorialidades serem também programada 
implicando em antecipação espacial. Num sentido mais amplo:

A desterritorialização é vista praticamente como si-
nônimo de globalização econômica, ou pelo menos, 
como um de seus vetores ou características fundamen-
tais, na medida em que ocorre a formação de um mer-
cado mundial com fluxos comerciais, financeiros e de 
informações cada vez mais independentes de bases ter-
ritoriais bem definidas, como as dos Estados Nações. 
Numa interpretação um pouco mais restrita, a ênfase é 
dada a um dos momentos do processo de globalização 
(COSTA, 2014, p. 173).

Como explicado por Costa (2014), o processo de desterritoria-
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lização emerge de um contexto maior em que não apenas a estrutura 
física do espaço está incluída, mas a utilização deste território como 
espaço econômico, que o autor define integrar-se ao processo de glo-
balização. Vamos entender a ideia de globalização em nossos estudos 
através do contexto de mudanças que se sucedem nos processo produ-
tivos brasileiros, mas que também se desdobram em virtude de pensa-
mentos e modos de produção provenientes da Europa, como é o caso 
da chegada dos imigrantes e o início do desenvolvimento da agricultu-
ra no estado do Rio Grande do Sul.

Até o início do século XIX era comum que os tropeiros buscas-
sem se estabelecer em fazendas criando rebanhos, o que podemos de-
finir como o início do processo de territorialização das terras sul-rio-
-grandenses. Territorializar-se “significa criar mediações espaciais que 
nos proporcionem efetivo ‘poder’ sobre nossa reprodução enquanto 
grupos sociais (para alguns também enquanto indivíduos), poder este 
que é sempre multiescalar e multidimensional” (COSTA, 2014, p.97).  

Ou seja, territorializar-se adquire sentidos diferentes para grupos 
sociais diferentes, desse modo, os primeiros moradores do povoado de 
Vacaria encontravam em seu processo de territorialização um sentido 
diferente quando comparado aos pequenos agricultores que buscaram 
se estabelecer na mesma região em períodos posteriores. Ao territoria-
lizar-se cada grupo está em busca de recursos, produtos e benefícios, 
ou modos de subsistência diversificados, o que interessa para um gru-
po pode ser totalmente indiferente para outro.

2.1. A divisão das terras na fazenda do Socorro

Em 1872 a fazenda do Socorro pertencia à José Joaquim Ferreira, 
casado com Gertrudes de Assumpção do Senhor, neta de Clara Jorge, 
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era também uma das filhas de Antônio Manoel Velho, proprietário 
de grandes extensões de terras, entre as quais a fazenda dos Ausentes 
que dá origem ao município de São José dos Ausentes. José Joaquim 
Ferreira, era casado com Gertrudes de Assumpção do Senhor, o casal 
não tinha filhos.

Preocupado com a futura administração da fazenda após sua 
morte, Ferreira decide escrever seu testamento onde nomeia se sobri-
nho Domingos Gomes da Cunha como seu herdeiro universal. Porém 
os constantes desentendimentos levam o fazendeiro a modificar seu 
testamento, deserdando Domingos, o que resulta no assassinato do fa-
zendeiro. Com a morte de Ferreira, a fazenda passa por um longo pe-
ríodo de disputas judiciais entre herdeiros que se estende entre 1872, 
ano da morte do fazendeiro até 1880. Após vários desentendimentos 
Luiz Jacintho Ferreira torna-se o único herdeiro da herança. 

Todavia, grande parte dos animais já haviam sido vendidos, até 
mesmo roubados, a herança familiar havia sido praticamente perdida 
o que motiva o herdeiro a arrendar e posteriormente vender a fazenda. 
O gráfico “Herança deixada por Luiz Jacintho Ferreira” (na página se-
guinte) mostra que a herança deixada pelo fazendeiro concentrou-se 
diretamente em bens de raiz, o que evidencia o fato das terras haverem 
sido arrendadas. No entanto, o próprio processo de arrendamento das 
terras nos mostra que a configuração da fazenda já estava passando por 
mudanças, que são evidenciadas com maior ênfase quando as terras 
passam a ser novamente vendidas e partilhadas. 

De modo geral, as terras da fazendas continuam sendo utilizadas 
predominantemente para a criação de animais até meados de 1930, 
porém aos poucos o espaço passa a ser ocupado também por áreas de 
cultivo. Podemos evidenciar que a fazenda passou por um processo 
de desterritorialização e consequentemente de reterritorialização, que 
caracteriza principalmente sua venda para Marcos Flores de Noronha 
em 1903. 
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2.2. O processo de fragmentação da
Fazenda dos Ausentes 

O processo de territorialização do antigo povoado de Vacaria se 
inicia através das concessões de sesmarias voltadas para a criação de 
gado bovino. A origem da atividade pecuarista na localidade remete 
ao contexto de inserção dos animais na região pelos padres jesuítas, 
que posteriormente abandonaram esses rebanhos que foram procrian-
do em grande quantidade na região. Cabe ressaltar que o processo de 
territorialização relaciona-se diretamente com as condições físicas e 
ambientais para desenvolvimento das atividades econômicas. Nesse 
caso, a criação de animais pode ser justificada pela grande quantidade 
de campos e reservas de águas disponíveis na região. O gráfico “Re-
lações de rebanhos da herança de Antônio Manoel Velho” mostra a 
divisão dos rebanhos e suas proporções na fazenda dos Ausentes, por 
volta de 1848.



104 História do Mundo Rural - Vol. III

O processo de reterritorialização e a partilha de terras

O documento de medição de terras da fazenda dos Ausentes1, 
nos mostra que a área da propriedade era o equivalente a 1.296.336.900 
m2. Sendo a mesma avaliada em 900 contos de réis. O processo de me-
dição foi aberto pelo herdeiro Jorge Guilherme Moojem, após a morte 
de Ignácio Manoel Velho, buscando a separação de seu quinhão dos 
demais herdeiros. No documento encontramos a seguinte passagem:

A divisão de quinhões terá lugar pelos inventários de 
Ignácio Manoel Velho e sua mulher D. Maria Ignácia 
de Souza Velho, pais e sogros do suplicante, visto como 
trata-se de terras descritas naqueles inventários assina-
das pelas mesmas partilhas e pelas mesmas sentenças, 
de modo que nada mais se tenta fazer do que completar 
pela divisão e demarcação aquelas primeiras partilhas;
Que a avaliação da dita fazenda é a definida no inven-
tário de Ignácio Manoel Velho, cabendo a viúva cabeça 
de casal a quantia de 526.257.931 réis inclusive a de 

1  APERS. Medição da fazenda dos Ausentes, 1887. Civil e Crime. Autos n° 359.
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37.086.248 réis que lhe foi adjudicada para pagamento 
de dívidas passivas da herança. 
Que por morte da mãe e sogra dos suplicantes foi in-
ventariada e partilhada aquela quantia sem aumento 
de valor, cabendo nela aos suplicantes a meação de 
87.708.655 réis.  

Com relação as terras deixadas por Antônio Manoel Velho, um 
de seus filhos Ignácio Manoel Velho, acabou se apropriando de grande 
parte das propriedades deixadas pelo pai através de compras feitas aos 
herdeiros e outros arranjos familiares, sendo, segundo inventário, ““ o 
que mais comprou terras, quase todas as que eram do pai e várias outras 
avaliadas no inventário”2, entre as quais a fazenda das Tijucas em San-
ta Catarina , avaliada por 60.000$00; metade da fazenda do Pelotas/
SC - 22.000.$00, a chácara denominada Ponte Grande e Glória/SC 
- 25.000$000, a metade da fazenda Santa Bárbara/SC - 11.000$000, 
uma fazenda de cultura com lavouras em Itapeva - 9.000$000, parte 
da fazenda Bom Sucesso/SC - 2.000$000, fazenda São Bento/SC - 
25.000$000, campos e matos denominados Araújo/SC - 1.100$000, 
lavouras no lugar denominado Pessegueiro/SC - 400$000, uma casa 
na cidade de Laguna - 1.500$000, uma casa na fazenda das Tijucas 
- 500$000, uma outra na mesma - 200$000, benfeitorias, potrei-
ros e currais na mesma - 400$000, uma casa na Vila de Lages/SC - 
1.1000$000, fazenda das Taipas - São Francisco/RS - 10.000$000, 
fazenda Santo Antônio dos Ausentes/RS - 900.000$000, uma casa e 
mais benfeitorias na mesma - 7.000$000, fazenda São José dos Silveira/
RS - 260.000$000, uma casa e mais benfeitorias na mesma - 400$000.

Importante evidenciar que durante o século XIX o valor da terra 
conferido em inventário é pouco significativo e que a maior soma inci-
de diretamente sobre os rebanhos, o que nos mostra que o valor da ter-

2  O inventário post-mortem de Antônio Manoel Velho está disponível no 
APERS. N°540, Maço:3, Estante: 10. Santo Antônio da Patrulha.
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ra estava diretamente relacionado com o que nelas havia, nesse caso, os 
rebanhos. Por outro lado, durante o século XX, notamos uma grande 
transformação quanto a incidência de rebanhos e o valor conferido às 
terras, que revela que o número de animais entrou em queda, já o pre-
ço das terras aumentou significativamente, como podemos evidenciar 
no gráfico Avaliação da herança deixada por Ignácio Manoel Velho 
entre Semoventes e Bens de Raiz.

O gráfico que os valores conferidos as terras acentuam-se sobre-
maneira fazendo com que ultrapassem sobremaneira os semoventes 
entre as fortunas inventariadas. No entanto, a explicação mais asser-
tiva quanto a grande disparidade apresentada entre ambos incide no 
fato de que os rebanhos foram tornando-se cada vez menores e menos 
abrangentes. As mudanças geradas pelo processo de divisão de terras 
das grandes fazendas em propriedades menores podem ajudar a expli-
car a diminuição de rebanhos nas propriedades, porém, não podemos 
afirmar que essa tenha sido a única explicação. Esses dados serão apro-
fundados melhores durante o desenvolvimento de nossa pesquisa que 
ainda encontra-se em desenvolvimento.
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Porém, existe uma relação acentuada entre a diminuição dos re-
banhos nas fazendas, suas fragmentações através de partilhas e vendas 
com o processo de desterritorialização da localidade e consequente-
mente processo de reterritorialização. Para entender melhor como o 
antigo território de Vacaria passa por um processo de reestruturação 
que pode ser caracterizado como desterritorialização e reterritorializa-
ção, vamos analisar o caso da fazenda do Pinhal.

2. A fazenda do Pinhal:
fragmentação das terras e composição de um novo 
espaço territorial 

A fazenda do Pinhal teve como seu primeiro ocupante José An-
tônio de Oliveira, que a registrou em 30 de dezembro de 1854. Esta 
propriedade apresenta características peculiares com relação as demais 
fazendas apresentadas neste estudo que nos permite aprofundar os de-
bates referentes a fragmentação de terras e reconfiguração do espaço a 
partir do processo de desterritorialização e reterritorialização.

Conforme o relatório de serviços de medição e descrição da fa-
zenda do Pinhal de 1947, onde menciona-se terem sido utilizados cer-
ca de 260 documentos para compor o histórico da fazenda, esta teria 
sido ocupada inicialmente no ano de 1854. O primeiro ocupante da 
fazenda foi José Antônio de Oliveira, que a lançou no Registro Paro-
quial em 30 de dezembro de 1854.

 No dia 19 de fevereiro de 1864, este ocupante juntamente com 
sua mulher, dona Maria Ignácia de Jesus, requereu a legitimação da fa-
zenda, sendo para isso feita a necessária medição em março do mesmo 
ano. Foram inicialmente medidas as terras cultivadas, que acusaram 
uma área de 627.525 braças quadradas. De acordo com o artigo 44 do 
regulamento de 30 de janeiro de 1854 e com o artigo do 5° inciso 1° da 
lei n° 601, de 18 de setembro de 1850, documento no qual:
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Estabeleceu-se que a compra seria o único meio de 
aquisição de terras devolutas, além de se determinarem 
parâmetros para o reconhecimento da legitimidade 
das posses havidas até sua edição, ou seja, para ser reco-
nhecida a posse deveria ser fruto de ocupação mansa e 
pacífica, sobretudo, ser efetivamente havida e habitada 
(MACHADO, 2012, p. 119).

Conforme evidenciado pela historiadora Ironita Machado a lei 
de terras consolidou a aquisição de terras mediante a compra. An-
teriormente esta pratica já era evidenciada, porém a terra em si não 
possuía um valor comercial, portanto, essa lei motivou a valorização 
econômica das terras, que resultou em um valor de capitalização das 
mesmas. Aspecto evidenciado com relação aos inventários analisados, 
que apresentam uma elevação substancial no valor conferido as terras 
a partir do início do século XX, que se contrapõem nitidamente em 
relação aos valores conferidos em inventários do século XIX. 

 Citado no referido documento, o juiz Comissário mandou que se 
demarcasse em mato alto área igual a das terras cultivadas. Foi demarca-
da a área de 678.250 braças quadradas, faltando para igualar a primeira 
149.275, que foram desprezadas, sendo consideradas legitimável a área 
de 1.505.775 braças quadradas, ou 7.287.951 metros quadrados.

Conforme informações do documento a área encontrada para o 
imóvel perfez o total de 219.665.705 metros quadrados e, como a área le-
gitimada constante do título, fosse de 64.219.050 metros quadrados, teria 
resultado um excesso de área ou sobra de 155.446.655 metros quadrados. 

O governo do estado declarou de seu domínio esta última área e, 
então colocou a mesma para ser vendida em hasta pública, por edital 
de 14 de novembro de 1900, da Secretaria da Fazenda. Mas não apare-
ceram licitantes e as sobras então foram arrendadas por dois anos pelo 
governo do estado à Manoel Ribeiro de Carvalho, conforme edital 
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de 14 de agosto de 1908. Ao final deste arrendamento, por edital da 
Secretaria da Fazenda de 4 de março de 1909, as terras foram postas 
novamente à venda.

O interesse do governo sobre as terras incluía a criação de uma 
colônia agrícola que serviria para amparar e proteger cerca de 400 
famílias, classificadas como intrusos, que viviam nas terras. O estado 
já contava com a área de 31.727.292 metros quadrados, sobre a qual 
haviam sido adjudicadas no inventário de Ignácio Antônio Velho e 
Antônio Alves da Silveira, para pagamento de impostos, taxas, entre 
outros. No entanto, ao final do processo os termos foram julgados 
insuficientes para que o governo pudesse incluir o excesso de terras 
encontrados na fazenda como terras devolutas. O quadro da página 
seguinte mostra como as terras da fazenda estavam divididas por volta 
de 1916.

Os desdobramentos de fragmentações da fazenda do Pinhal são 
bastante significativos de serem analisados, porque com o passar dos 
anos ocorre um processo contínuo de partilha das terras em que gran-
de praticamente toda extensão da fazenda passa a ser compartimenta-
da através da venda. Este fato evidencia diversos aspectos referentes ao 
aproveitamento das terras que originalmente, assim como as terras da 
fazenda dos Ausentes e Socorro eram utilizadas para criação de gado, 
mas que vai aos poucos se convertendo em áreas de cultivo. 
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Quadro demonstrativo da população da fazenda do Pinhal

A propriedade que anteriormente atingia compreendia grandes 
extensões territoriais foi gradualmente reduzida pelas sucessivas ven-
das, porém cada área vendida também originou novos espaços, sejam 
eles fazendas ou terrenos ou espaços de cultivo. Todas essas transfor-
mações são explicadas principalmente pelo uso das terras nas ativida-
des econômicas e ao mesmo tempo estão associadas a mudanças que 
envolvem um cenário econômico e social, ou seja: 

A localização dos homens, das atividades e das coisas 
no espaço explica-se tanto pelas necessidades “exter-
nas”, aquelas do modo de produção “puro”, quanto 
pelas necessidades “internas”, representadas essencial-

Polígono Habitantes Observações

Famílias Pessoas

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14
15

8
6

24

89
5
6
4

33
51
53
41
15

51

47
32

165

520
21
31   
17

205    
306     
344 
207      
94

315         

Compradores e agregados
Compradores e agregados
Herdeiros de M. Galvão dos 
Santos e outros
Intrusos
Compradores e agregados
Compradores e agregados
Compradores e agregados
Intrusos
Intrusos
Intrusos
Intrusos
Invadido por Galvão dos 
Santos e ocupado por seus 
compradores herdeiros
Intrusos
Compradores
Compradores

386 2.394



111História do Mundo Rural - Vol. III

Andréa Pagno Pegoraro

mente pela estrutura de todas as procuras e estruturas 
das classes, isto é, a formação social propriamente dita 
(SANTOS, 1982, p. 14).

Como mencionado por Santos (1982) a utilização do espaço 
pelo ser humano, assim como as mudanças nele provocadas estão di-
retamente interligadas com os modos de produção e o contexto social 
a que este está submetido. No caso da fazenda do Pinhal, o processo 
de desterritorialização marca o momento de fragmentação das terras 
que inicialmente eram destinadas a criação de gado. Ao mesmo tempo 
encontramos a presença de pessoas que viviam no local como intrusos 
e utilizavam as terras para plantar e cultivar alimentos, extraindo de-
las recursos para subsistência, o que também estava relacionada com a 
ideia governamental de criação de uma colônia agrícola. 

Esses aspectos revelam que ocorreu um processo de desterrito-
rialização dessas terras, que se transformaram de um espaço de criação 
de rebanhos para um local de plantio. Mas não estamos nos referindo 
simplesmente a mudanças físicas quanto ao uso das terras, mas prin-
cipalmente na constante dinâmica social que promove a desvincula-
ção de um contexto econômico para outro. Ou seja, o Brasil estava 
recebendo novos fluxos de imigrantes que necessitavam se estabelecer 
através de terras para cultivo, ao mesmo tempo em que a presença de 
caboclos e pequenos fazendeiros também devem ser consideradas. O 
mercado bovino passa a disputar espaço com as áreas de cultivo, ao 
mesmo tempo em que o ciclo do tropeirismo começa a enfraquecer.

Considerações Finais

Neste artigo buscamos analisar os processos de fragmentação das 
terras de algumas fazendas pertencentes ao antigo território de Vaca-
ria, que inicialmente abrangiam vastas extensões territoriais. Nossos 
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estudamos basearam-se em inventários post-mortem de fazendeiros 
proprietários de grandes fazendas como a fazenda do Socorro, Ausen-
tes e Pinhal, entre os anos de 1890 a 1930. Buscamos compreender 
como se procederam os desmembramentos dessas propriedades atra-
vés dos processos de desterritorialização e reterritorialização desses 
territórios.

Evidenciamos através de estudo que ocorreu um processo de des-
membramento dessas propriedades em áreas menores, utilizadas não 
apenas para criação de gado, mas também para cultivo. Observamos 
que as terras originalmente ocupadas para criação de rebanhos são aos 
poucos desmembradas em fazendas menores ou terrenos ocupados 
para atividades agrícolas. Tal fato comprova que ocorreu um processo 
de desterritorialização destes espaços e ao mesmo tempo originou-se 
as bases para que esses territórios fossem posteriormente reterritoriali-
zado a partir de uma nova concepção econômica e social de suas terras.

A análise aqui apresentada faz parte do projeto de pesquisa que 
está sendo desenvolvido através da Universidade de Passo Fundo e que 
encontra-se em fase de construção. Portanto, este ensaio não se confi-
gura apenas como uma amostra, já que foi necessário adaptar o recorte 
para apresentação neste artigo.
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O estudo das políticas indigenistas brasileiras tem se expandido 
desde a década de 1980. Incorporado ao campo de estudos 

da História Indígena, o estudo dessas políticas públicas nos termos 
de suas respectivas elaborações, estruturação, aplicação, auxiliam na 
compreensão macro de um projeto de Estado voltado às populações 
indígenas. Das políticas indigenistas que estiveram na cena do indi-
genismo estatal durante a primeira metade do século XX, as levadas 
a cabo pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foram conduzidas 
sobretudo sob as diretrizes do Ministério da Agricultura e revelaram 
uma estreita aproximação entre as orientações seguidas pelos gover-
nos brasileiros no pós-1930 em relação às perspectivas de crescimento 
econômico.

Após uma primeira fase de funcionamento do SPI, desde a sua 
criação em 1910 até 1930 sob a administração do Ministério da Agri-
cultura, o órgão indigenista espalhou-se pelo território brasileiro a 

Expansão e territorialização estatal do 
Serviço de Proteção aos Índios no 

Posto de Cacique Doble

Rio Grande do Sul, década de 1940

Alex Antônio Vanin

5



118 História do Mundo Rural - Vol. III

Expansão e territorialização estatal do SPI

partir da estruturação de Inspetorias Regionais, instaladas em regiões 
detentoras de populações indígenas, sobretudo no Norte e Centro-
-Oeste do Brasil; as inspetorias eram os centros de coordenação dos 
postos indígenas do SPI que, nesse primeiro período de atividade do 
órgão, logrou êxito em instalar 67 desses postos. Depois de 1930, des-
locamentos interministeriais do SPI (em 1930, compondo o Minis-
tério do Trabalho e, em 1934, o da Guerra) e um período de baixa 
atividade, sem criação de novos postos ou reformulação dos quadros 
de funcionários, os objetivos do SPI alteraram-se, afastando-o do dis-
curso até então vigente, vinculado à nacionalização das fronteiras e de 
determinadas zonas do território nacional, muito embora, em certa 
medida, ainda o conservasse como uma necessidade de integração da 
população indígena à sociedade brasileira.

No presente texto, pretende-se analisar o primeiro período de 
implementação da política indigenista do SPI no início da década de 
1940 no Rio Grande do Sul, após o retorno do órgão indigenista ao 
Ministério da Agricultura, utilizando, para tanto, a documentação 
acerca do Posto Indígena de Cacique Doble, então localizado na re-
gião nordeste do estado do Rio Grande do Sul, no município de Lagoa 
Vermelha. A instalação do Posto Indígena, assim como a reafirmação 
do território submetido à nova política indigenista, esteve dentre os 
principais desafios do SPI em consolidar sua autoridade sobre os Kain-
gang e ante a sociedade envolvente.

1. A expansão do SPI no Rio Grande do Sul

A nova política indigenista adotada pelo SPI em fins da década 
de 1930, em nível nacional, tem inserção incisiva no estado do Rio 
Grande do Sul no início da década de 1940. A partir desse momento, a 
ação do SPI no território sul-rio-grandense admite um processo de in-
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teriorização de sua abrangência. A orientação indigenista seguida pelo 
órgão federal a partir daquela década refletia na estrutura operativa do 
órgão, que passava a comportar o objetivo de inserir a população indí-
gena nas atividades consideradas produtivas do campo, tornando-lhes 
“úteis” ao pretenso progresso da nação brasileira, intentando instituir 
– sobre os Kaingang e Guarani, no Rio Grande do Sul – aspectos do 
modelo nacional-desenvolvimentista de crescimento econômico.

Os postos indígenas instalados na década de 1940 no Rio Gran-
de do Sul faziam parte da categoria de Assistência, Educação e Naciona-
lização. Tal decisão caminhava de acordo com um pressuposto já inter-
nalizado pelo SPI durante anos, isto é, o de que os indígenas do estado 
se encontravam em superior integração, em condição mais avançada 
no que tangia aos relacionamentos com a sociedade nacional. Os tol-
dos do Rio Grande do Sul eram considerados pelo SPI, à época, como 
redutos de indígenas que viviam “promiscuamente com civilizados”1 
e, por isso, em vias de serem assimilados. Essa condição definia a ne-
cessidade de se integrar ainda com mais eficiência aquelas populações, 
mas também presumia que as ações implantadas por essa modalidade 
de posto indígena já não necessitavam ser as de atração ou pacificação, 
mas aquelas de educação e nacionalização.

Em claro movimento de expansão, o SPI incorporou três áreas 
indígenas existentes no estado, até então supervisionadas pelas Comis-
sões de Terras e Colonização da DTC do governo estadual: o Toldo 
Nonoai, no município de Sarandi, o Toldo Guarita, no município de 
Três Passos, e o Toldo de Cacique Doble, no município de Lagoa Ver-

1  Desde a promulgação do Decreto 5.484, os indígenas do território brasileiro eram classifi-
cados de acordo com seu grau de integração à sociedade nacional, o que incidia também sobre 
a tipologia de tutela que deveria ser legada aos diferentes agrupamentos indígenas. De acordo 
com o decreto, os indígenas se dividiam em quatro categorias: 1º- índios nômades; 2º - índios 
arranchados ou aldeados; 3º - índios pertencentes a povoações indígenas; 4º - índios pertencen-
tes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com civilizados. BRASIL. Decreto n.º 
5.484, de 27 de junho de 1928. Regula a situação dos índios nascidos no território nacional. 
Disponível em: https://bit.ly/2KQYYEN. Acesso em 15 nov. 2019.

https://bit.ly/2KQYYEN
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melha, todos que passariam, assim como o Toldo do Ligeiro, a receber 
a nova política indigenista do SPI. Os toldos indígenas são inseridos 
em um novo plano de ação, admitindo uma nova lógica estrutural e 
administrativa, o que, até aquele período, era praticamente inexisten-
te, ao menos na forma como foi implantada pelo SPI.

Esses toldos sul-rio-grandenses estavam sob a supervisão da Ins-
petoria Regional n.º 7 (IR7), a “Inspetoria do Sul”, que abrangia os 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até 1940, os 
postos existentes a cargo da inspetoria totalizavam nove; desses, quan-
do da rearticulação do SPI em nível nacional, sete adentraram à cate-
goria de Assistência, Educação e Nacionalização, e dois permanecem 
enquanto postos de Atração e Pacificação, revelando particularidades e 
diferenciações estabelecidas pela administração do SPI, talvez até por 
critérios étnicos. Os postos de Atração e Pacificação foram destinados 
aos indígenas da etnia Xokleng, no estado de Santa Catarina, que já re-
cebiam do SPI essa assistência específica, pacificadora desde a década 
de 1910. Aos Kaingang – e a uma minoria Guarani – do Sul, coube a 
integração pela via econômica e educacional inerente àquela tipologia 
de assistência.

Posto isso, pode-se conjecturar que essa intenção de expansão, 
que se consolidaria de fato apenas na década de 1940, já estivesse 
acompanhando o movimento de colonização que avançaria sobre es-
ses espaços em período simultâneo, resultante, em linhas gerais, de um 
processo de esgotamento fundiário e de saturação da fronteira agríco-
la, experimentado por colonos no Rio Grande do Sul, mas também 
em consonância ao projeto da Marcha para o Oeste, promovendo a 
ocupação territorial de espaços, sobretudo os que se localizavam pró-
ximos às fronteiras nacionais. Sobre os postos indígenas que se inten-
cionava implantar, vê-se o de Guarita e o de Nonoai, o que revela que, 
inicialmente, o Toldo de Cacique Doble não fizera parte dos planos de 
expansão da IR7.
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As outras áreas indígenas existentes no período, isto é, os toldos 
de Ventarra, Carreteiro, Inhacorá, Votouro (atual Votouro Kaingang), 
Guabiroba (atual Votouro Guarani) e Serrinha, não foram incorpo-
radas à proteção do SPI, em função de motivos que não ficam muito 
claros. Talvez por falta de recursos à administração do período, por ne-
cessidade de manutenção do governo estadual da maioria das áreas sob 
seu controle, talvez pela possibilidade de, em um futuro, reunir os tol-
dos restantes às áreas de controle do SPI. Nesses espaços, desligados do 
SPI, a lógica da manutenção das relações entre indígenas e autoridades 
governamentais era diversa à da tutela federal, muito embora, durante 
a década de 1930, tenha-se poucas informações acerca das atividades 
da DTC direcionadas aos indígenas.

Mapa 1. Localização dos postos e toldos indígenas no Rio Grande do Sul, em 1941.
Fonte: Bases cartográficas do Atlas Socioeconômico do RS e FUNAI. Elaborado pelo 
autor, 2019.
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Como pode-se ver na Mapa 1, os toldos indígenas do estado 
mantinham-se relativamente sob a mesma conformação da segunda 
década do século XX, quando do período das demarcações. Dos 11 
toldos – nos cerca de 91.000 hectares2 – que haviam sido demarca-
dos na década de 1910, restavam apenas 10; o Toldo Monte Caseros, 
no município de Lagoa Vermelha, foi considerado extinto, devido ao 
abandono indígena da área. De acordo com registros da Secretaria da 
Agricultura, Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, em 1936 a 
população indígena assistida pelo órgão estadual era de 2.140 indíge-
nas (ver Quadro 1, na página seguinte), alocados em um território que 
totalizava cerca de 86.730 hectares distribuídos pelo estado3.

Nos toldos, diferentemente dos postos do SPI, inexistia uma pre-
sença constante de um encarregado, isto é, um funcionário público 
designado especificamente para a função e que residisse junto àquele 
agrupamento, elemento compreendido como fundamental à manu-
tenção e à promoção de uma política de desenvolvimento pelo SPI, 
peça central da pretendida “orientação” não apenas no cultivo do solo, 
mas também na integração do indígena aos costumes da sociedade na-
cional. Essa é, como ver-se-á a seguir, uma das principais transforma-
ções que ocorrem no Toldo de Cacique Doble, marcando a interven-
ção estatal sobre aquela localidade.

A respeito da escolha desses toldos para a incorporação à assistên-
cia do SPI, pode-se aventar algumas possibilidades e realizar algumas 
conjecturas a partir do contexto que envolvia, em específico, a região 
norte do estado, a proposta de desenvolvimento econômico em pauta 
nacional, bem como a logística prática do SPI. Para Bringmann, (2015, 

2 Na demarcação inicial realizada pela DTC, a esse número estava incluído a área do Toldo do 
Ligeiro, que posteriormente passa à administração do SPI e, por isso, deixa de ser fiscalizado e 
contabilizado pela DTC.
3 RIO GRANDE DO SUL. Mensagem enviada à Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul por Darcy Azambuja, Secretario dos Negócios do Interior, no exercício do cargo 
de Governador do Estado. Porto Alegre, 1º jul. 1936, p. 263. Memorial da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Sul.
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p. 165), os atritos entre indígenas e os funcionários das CTCs teriam 
sido, em grande parte, os motivadores da passagem das supracitadas 
áreas à administração federal, durante a década de 1930, posto que 
haviam se tornado frequentes. Entretanto, a reorganização da SPI em 
1939-1940 parece ter sido também muito decisiva nesse momento.

Quadro 1. Toldos indígenas assistidos pela Diretoria de Terras e Colonização

Toldos 
indígenas

Área População Supervisão da DTC

Ventarra 733 ha 120 hab. CTC de Erechim

Votouro 3.053 ha 120 hab. CTC de Erechim

Cacique Doble 5.450 ha 295 hab. CTC de Erechim

Monte Caseros 1.004 ha Abandonado CTC de Erechim

Carreteiro 590 ha 60 hab. CTC de Passo Fundo

Nonoai 34.908 ha 360 hab. CTC de Passo Fundo

Serrinha 11.950 ha 320 hab. CTC de Passo Fundo

Guarita 23.183 ha 690 hab. CTC de Santa Rosa

Inhacorá 5.859 ha 175 hab. CTC de Santa Rosa

Total 86.730 ha 2.140 hab.

Fonte: RIO GRANDE DO SUL. Mensagem enviada à Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul por Darcy Azambuja, Secretario dos Negócios do Interior, no 
exercício do cargo de Governador do Estado. Porto Alegre, 12 abr. 1937, p. 86. Me-
morial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Não se pode perder de vista que objetivos econômicos estavam 
dentre as justificativas do SPI em retomar o controle sobre essas áreas 
ao norte do Rio Grande do Sul, sendo essas as áreas detentoras de 
maior concentração de campos e/ou população disponível para o tra-
balho agrícola, aspectos que tornavam esses toldos indígenas “férteis” 
às possibilidades de desenvolvimento e exploração econômica. Os 
toldos de Nonoai e Guarita conservavam as maiores populações de 
indígenas Guarani e Kaingang no estado, etnias que dividiam espaço 
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nas áreas demarcadas na década de 1910. Já o Toldo de Cacique Doble, 
em comparação aos demais incorporados pelo SPI, conservava uma 
população e uma área territorial menor que os outros dois toldos já 
referidos, mas também significativa. Visto isso, pode-se supor que o 
interesse do SPI tenha sido o de retomar os maiores toldos administra-
dos pelo estado em cada uma das regiões de supervisão da DTC, isto 
é, Cacique Doble (CTC de Erechim), Guarita (CTC de Santa Rosa) 
e Nonoai (CTC de Passo Fundo).

Em termos de distribuição espacial, parece salutar também infe-
rir que a inclusão dos três postos tenha se processado em tentativa de 
se aumentar o controle nessas áreas e no intuito de, posteriormente, 
talvez incorporar-lhes às menores, como se aventou a possibilidade 
de integração do Toldo Serrinha ao Posto Indígena de Nonoai, e do 
Toldo Ventarra ao Posto Indígena do Ligeiro4. As informações coleta-
das pelo SPI no início da nova administração demonstram que havia 
supervisão sobre os demais toldos, bem como conhecimento acerca 
dos problemas enfrentados por alguns, como abandono indígena ou 
disputas territoriais entre indígenas e não-indígenas, exemplificados 
nos casos dos Toldos de Serrinha e de Votouro5.

A expansão da ação do SPI no Rio Grande do Sul teve início em 
agosto de 19406, com a realização de acordos entre o órgão indige-
nista e o governo estadual. Efetivamente, correspondências trocadas 
em 1941 entre o então Diretor do SPI, o coronel Vicente Paulo de 
Vasconcellos e o Diretor da DTC do Rio Grande do Sul, João Dahne, 

4 BRASIL. Ministério da Agricultura. SPI. Telegrama enviado pelo encarregado do Posto 
Indígena do Ligeiro, Elisario Melo, ao Inspetor-Chefe da IR7. Passo Fundo, 22 mar. 1941. 
SEDOC/MI.
5 BRASIL. Ministério da Agricultura. SPI. Ofício enviado pelo encarregado do Posto Indí-
gena de Nonoai, Francisco José Vieira, ao Inspetor da IR7. Nonoai, 13 jan. 1942. SEDOC/
MI.
6 RIO GRANDE DO SUL. DTC. Informação enviada pelo Diretor Geral da DTC, João 
Dahne, ao Secretário da Agricultura do estado, Ataliba de Figueiredo Paz. Porto Alegre, 
18 fev. 1941.
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assinalavam que as mudanças quanto à gestão da questão indígena no 
estado processavam-se em razão de conflitos, explorações e invasões de 
terra que ocorriam entre a população indígena e a sociedade nacional 
nos diversos toldos sul-rio-grandenses. A comunicação entre os dois 
servidores públicos já dava sinais de uma maior atenção estar sendo 
destinada às áreas indígenas pelo órgão federal que, ciente dos con-
flitos que ocorriam, passa a manter diálogo com o governo estadual, 
solicitando maior policiamento sobre as áreas, assistência sanitária, 
bem como a cessão de funcionários especializados, como agrônomos e 
veterinários, para auxílio do desenvolvimento das lavouras indígenas7.

O pedido de transferência das áreas indígenas ao controle fe-
deral, contudo, foi aceito pelo diretor da DTC sob várias condições, 
mas uma fez-se muito específica e importante para a compreensão das 
ações dos funcionários da DTC e do SPI nesse período: o desejo da se-
paração e criação de reservas florestais nos toldos de Guarita e Nonoai, 
devido à recorrência do roubo de madeiras nessas áreas8. Em realidade, 
a questão florestal e a questão fundiária quando da expansão do SPI 
sobre o estado, como ver-se-á em tópico posterior, tornou-se central 
na consolidação das ações que seriam empreendidas em prol e em 
detrimento das áreas indígenas nas próximas décadas. A intervenção 
integracionista proposta pelo órgão federal encontraria resistência da 
administração estadual, ao mesmo tempo que encetaria os primeiros 
desencontros entre a política indigenista e os Kaingang.
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1.2. A territorialização dirigida pelo Estado e o 
Posto Indígena de Cacique Doble

As diligências para a efetivação da expansão da ação do SPI no 
Rio Grande do Sul desenvolveram-se ainda em 1940, quando os re-
cursos materiais disponibilizados pelo órgão federal foram enviados 
para a estruturação dos postos indígenas, sendo acolhidos pelos fun-
cionários já designados para a função e atuação em Nonoai, Guarita 
e Cacique Doble. Neste último, os recursos chegaram ainda em fins 
daquele ano, ficando sob a guarda do encarregado João Lucio de Paula, 
primeiro a exercer a função, mas logo sendo substituído efetivamente 
pelo encarregado Mario Arnaud Sampaio, em janeiro de 1941. Do in-
ventário constante nessa primeira remessa de recursos do SPI, muito 
das intencionalidades são materialmente evidenciadas, tendo em vis-
ta serem os meios para a efetiva atuação do funcionário na localidade 
junto aos Kaingang.

Dentre os materiais recebidos, afora os materiais para escritório, 
mobiliário do posto, material médico-cirúrgico, utensílios para cozi-
nha e higiene dos funcionários, nota-se a centralidade, confirmada por 
volume, daqueles que seriam os meios de acesso à integração indígena, 
operada através da mediação dos funcionários do SPI. Portanto, ma-
chados, arados, debulhadores, serras para madeira, material para mon-
tagem de serraria e moinhos corroborariam na tarefa de constituição 
de um trabalho sobre o solo, através de técnicas que as acompanha-
riam, por meio do aconselhamento e ensino provido pelo encarregado.

Destaca-se, ainda, que a categoria “Posto Indígena” passava a de-
signar toda a extensão territorial subordinada ao SPI. Logo, as ativida-
des que seriam desenvolvidas, coordenadas pelo órgão federal em Caci-
que Doble, passavam a serem centralizadas em torno da sede do posto, 
um lugar cercado dentro da área indígena, que definia o que pertencia 
exclusivamente ao SPI e aos seus funcionários – ficam aí as moradias 
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do encarregado, do auxiliar de ensino e outros empregados, bem como 
a escola, a enfermaria, o estábulo e uma área de terra para plantações 
de hortaliças, leguminosas e árvores frutíferas – e o que pertencia aos 
Kaingang, isto é, essencialmente, suas moradias e lavouras.

Sob o regime tutelar do SPI, desencadeava-se um processo de 
territorialização dirigida pelo Estado, como afirma Ferreira (2007, 
p. 73), no qual a “construção de ‘povoações indígenas’, ‘centros agrí-
colas’, ‘parques’ e ‘reservas’, são a expressão desses processos”, mas não 
tão somente. Dado que, em se tratando do Posto Indígena de Cacique 
Doble, pode-se afirmar que esse processo tem início nas demarcações 
de território do início do século, mas é reafirmado na década de 1940, 
pois aprofundam-se características que geram alterações na morfolo-
gia social Kaingang, visando, no caso da política do SPI, a formação de 
um contingente de trabalhadores rurais. A instituição de um regime 
de trabalho só era possível a partir da delimitação territorial, do con-
trole exercido pelo órgão sobre o território e sobre a população; logo, 
a questão da afirmação do território e a da formação do trabalhador 
eram indissociáveis, a segunda dependente da primeira.

Mas também, de maneira mais ampla, essa territorialização di-
rigida contribuiu à consolidação do Estado Nacional e da economia 
capitalista, justo por agregar o território a ambos (FERREIRA, 2007). 
Posto que coordenada pela intervenção tutelar na década de 1940, não 
se defrontava com “zonas pioneiras ou de fronteira agrícola”, mas com 
uma estrutura agrária já consolidada, e que seguiu se expandindo atra-
vés da iniciativa estatal – em suas políticas de tutela e integração –  e de 
particulares, interessados sobretudo nas terras indígenas e em seus re-
cursos (PERES, 2011). Frente a esse processo, o território indígena foi 
sendo modelado, contido e seccionado. Contudo, é importante ressal-
tar que por parte dos Kaingang há uma territorialização resistente, em 
contraposição à dirigida pelo Estado. Mesmo assim, seu território é 
redesenhado e territorializado, recriado em seus espaços contidos, ato 
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este seguido por alterações tangentes às relações de produção e, con-
sequentemente, às relações sociais, políticas, religiosas e de parentesco 
dos Kaingang (TOMMASINO; ALMEIDA, 2014).

A gestão do encarregado Mario Sampaio, ainda que tenha sido 
uma administração não muito longa se comparada a de seus sucesso-
res, é a que de fato estabeleceu a presença do SPI entre os Kaingang 
de Cacique Doble. Enfrentando impasses e conflitos, é paradigmática 
para a visualização das projeções iniciais estabelecidas e esperadas com 
o assentamento dessa autoridade dentro do Posto, entre os indígenas 
e na sociedade envolvente. O referido funcionário, contudo, não per-
tencia, até muito pouco, aos quadros do SPI, mas sim ao funcionalis-
mo público em Porto Alegre, onde trabalhava na prefeitura daquele 
município (SAMPAIO, 1997). A trajetória de ingresso dos funcioná-
rios do SPI é ponto interessante também para o entendimento, em 
certos casos, do trabalho que é exercido – ou preferível em termos de 
investimento de tempo baseado em conhecimentos prévios.

A forma de ingresso de Mario Sampaio no SPI não é conheci-
da, porém é possível que sua posição enquanto funcionário público 
e como militar reformado lhe tenham facilitado a nomeação para o 
cargo9. De acordo com entrevista concedida por Mario Sampaio nos 
anos finais de sua vida, o interesse dele pelo cargo parece ter se proces-
sado em torno de experiências pretéritas junto aos indígenas Krahô na 

9 Mario Arnaud Sampaio nasceu em Barreiras/BA em 1902. Na década de 1920, ingressou 
no Exército, prestando serviço na Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul, neste último foi onde combateu a Coluna Prestes em 1924, tendo também se engajado 
no movimento revolucionário de 1930 e, posteriormente, no combate ao movimento consti-
tucionalista de 1932. Mario Sampaio serviu o Exército até obter sua baixa e, em 1934, assumiu 
como servidor público da Prefeitura de Porto Alegre, atuando até ser nomeado agente do SPI, 
em 1940, enquanto encarregado do Posto Indígena de Cacique Doble (SAMPAIO, 1997). 
É no trabalho com os indígenas, iniciado no Posto de Cacique Doble, seguido no Toldo de 
Inhacorá, também no Rio Grande do Sul, que Mario Sampaio deu seguimento em sua prática 
indigenista. Ademais, o interesse de Sampaio em torno da língua, costumes e lendas Guarani 
foram em parte exploradas em suas obras, publicadas postumamente. Ver mais em: SAMPAIO, 
Mario Arnaud. A cabeça do guerreiro: em defesa do índio e sua cultura. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 1997.
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Bahia e os Guarani do Toldo de Laranjinhas, no Paraná, onde seu ir-
mão residia após ter se casado com uma mulher indígena10. Nessa mes-
ma entrevista, Mario Sampaio não esclareceu acerca de sua inserção 
no órgão federal, porém, afirmou ter sido requisitado pelo SPI para 
“ensinar português e a plantar”11. Os funcionários do SPI que assu-
miam as chefias dos postos indígenas deveriam preencher, ao menos 
preferivelmente, uma série de requisitos, que nem sempre eram de fato 
contemplados. Dessa maneira, a qualificação prévia do funcionário era 
um indicativo do caráter técnico que a administração do Ministério 
da Agricultura/SPI desejava inserir na gestão das áreas indígenas, por 
meio do quadro de funcionários.

As ações e impressões tomadas por Mario Sampaio ao longo de 
suas primeiras semanas de trabalho em Cacique Doble dão conta de re-
velar em muito a realidade contrastante dos Kaingang naquela região 
e o que deveria ser consolidado em termos práticos através da inicia-
tiva do órgão federal. Nas primeiras narrativas do novo encarregado, 
em descrição contundente, o descaso público, o atraso, a ignorância e 
a miséria são as definições que asseguravam o estado de precariedade 
material indígena e, ao mesmo tempo, reforçavam a necessidade de su-
perá-lo através da condução do SPI.

Para além, muitas das ações do SPI, no discurso e na prática, se 
consolidariam nessa dialética entre o antigo e o novo, entre um passa-
do atrasado e um futuro de progresso. A incorporação à “civilização” 
– como afirmado em diversos relatórios do órgão – isto é, a inserção 
indígena às benesses promovidas pelo desenvolvimento econômico, 
deveria suplantar o que se considerava o “antigo”, o “arcaico”, em termos 
de trabalho, insuficiente e indesejável enquanto componente de uma 
sociedade na qual o progresso e o crescimento econômico assumiam a 

10 DIÁRIO DO SUL. A viagem pelo mundo da palavra guarani. Porto Alegre, 29 jan. 1987 
apud SAMPAIO, 1997, p. 41.
11 Idem.
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cena. Não distante dessa concepção, a necessidade de superação ou de 
criação de um “índio melhor” era corrente à época, já que esse, como se 
afirmava, segregado da sociedade envolvente, fora relegado ao esqueci-
mento, ao atraso, à ignorância, aos vícios e aos maus hábitos, realidade 
da qual o SPI assumiria a “missão patriótica” de conduzir a um cami-
nho diverso, mas único (SOUZA LIMA, 1994; GARFIELD, 2000).

A maior ênfase atribuída por Mario Sampaio não recaía, para-
doxalmente, sobre a situação indígena, seu estado ou seus costumes: 
grande parte da narrativa do funcionário tratava do território em que 
os indígenas se encontravam situados e dos recursos naturais que essa 
área dispunha. Não por acaso, a descrição acerca do território reto-
mado administrativamente pela União abrangia em detalhes a quanti-
dade de rios, campos para cultivo e criação, e áreas de mata, inclusive 
com uma contagem estimada de pinheiros e detalhamento dos tipos 
de árvores e madeiras encontradas no posto, bem como esmiuçava o 
potencial extrativo para o futuro do posto indígena.

Quanto à população Kaingang em si, ao reportar-se nessa pri-
meira vez aos superiores da IR7, Mario Sampaio denunciava o estado 
de abandono dos indígenas em Cacique Doble, estado esse que talvez 
ainda fosse pouco conhecido pela própria administração, que até en-
tão contava apenas com informações advindas do Posto do Ligeiro e 
da DTC. Naquele momento, a população de 340 Kaingang do toldo 
era considerada, sob uma perspectiva pejorativa do encarregado, com 
“alguma inteligencia, não chegando ao dicernimento”, e “errante”, de-
vido à baixa permanência indígena dentro do toldo por manter-se em 
constante deslocamento pela região12.

Acerca da situação indígena Kaingang em período imediatamen-
te anterior à chegada do SPI, são poucas as informações disponíveis 
em torno da assistência prestada pelo governo estadual através da 

12 BRASIL. Ministério da Agricultura. SPI. Relatório enviado a IR7 pelo encarregado Ma-
rio Arnaud Sampaio. PI Cacique Doble, 21 jan. 1941. SEDOC/MI.
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DTC e mesmo pelo SPI, que assegurava realizar a fiscalização sobre os 
trabalhos realizados pelo órgão estadual. A documentação referente 
à situação do Toldo de Cacique Doble nas décadas de 1920 e 1930 é 
contrastante com as informações disponibilizadas pela administração 
dos freis capuchinhos na primeira década do século XX, no sentido de 
existirem poucas menções entre os relatórios da DTC, após o afasta-
mento dos religiosos e da catequização através da contratação de “pro-
fessores leigos” para os indígenas que, ao que indicam algumas fontes, 
não eram encarregados propriamente de prover uma educação formal, 
mas sim técnica, voltada à instrução prática para o trabalho no campo, 
como previa-se nas diretrizes da proteção fraternal.

Na década de 1930, sabe-se que a DTC seguiu enviando funcio-
nários ao Toldo de Cacique Doble, mantendo fiscalização e assistên-
cia, ainda que não de maneira contínua, com a fixação desses encarre-
gados junto aos Kaingang, como o funcionário Alcindo Guimarães, da 
CTC de Erechim, que parece ter sido o último responsável pelo toldo 
antes da chegada do SPI. Conforme o encarregado Mario Sampaio, 
pelas primeiras informações que pôde apurar, o funcionário da CTC 
de Erechim estivera ausente e impedido de realizar trabalhos na locali-
dade devido à proibição da Guarda Florestal, outro órgão submetido à 
DTC, que vetara as ações dentro do toldo por envolverem a derrubada 
de árvores para a construção de casas para os indígenas13.

Em processos-crime conservados no Arquivo Público do Es-
tado do Rio Grande do Sul (APERS), alguns casos que envolveram 
os Kaingang de Cacique Doble em disputas internas assinalam uma 
interferência praticamente inexistente da administração estadual, ao 
menos em termos de supervisão e fiscalização dos indígenas na região, 
como em casos de assassinato dentro do toldo. No processo-crime em 
que Francisco Ferreira Doble (Chico Pedro), cacique do Toldo de Ca-

13 BRASIL. Ministério da Agricultura. SPI. Relatório enviado a IR7 pelo encarregado Ma-
rio Arnaud Sampaio. PI Cacique Doble, 21 jan. 1941. SEDOC/MI.
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cique Doble, foi acusado do assassinato do indígena Manoel Ferreira 
Doble, demonstrava-se claros traços da circularidade Kaingang ainda 
existente pela região, assim como os conflitos existentes dentro do tol-
do entre parcialidades indígenas. O assassinato em questão decorrera 
de uma disputa interna acerca da divisão dos rendimentos do arren-
damento de terras do toldo a terceiros por parte do cacique. Após co-
meter o crime, o então cacique abandonara o toldo e passara a residir 
no Toldo do Passo Grande do Forquilha, local esse reconhecido pelos 
indígenas e pelas autoridades como um local de ocupação e perma-
nência indígena. Tanto a prática do arrendamento – que não era nova 
e que seria continuada e potencializada na administração do SPI nos 
anos subsequentes – quanto a mobilidade Kaingang na manutenção 
de espaços de permanência que não aqueles oficializados pelo Estado, 
demonstravam os limites da política de proteção aos indígenas do go-
verno estadual.

O deslocamento Kaingang pela região certamente não havia en-
contrado seu fim com as demarcações de toldos da década de 1910, 
muito embora tenha passado a ser cerceada progressivamente pelo 
avanço dos projetos de colonização naquela zona. A territorialidade 
Kaingang, conforme relembra Aresi (2008, p. 266), expõe-se “não ape-
nas como um espaço delimitado politicamente, mas, sobretudo como 
um espaço permeado de relações sociais, simbólicas e de afetividade”, 
que não encontra limites materializados em demarcações territoriais, 
mas na apropriação que realizam em torno dos recursos naturais que 
lhes provém a subsistência, ou seja, é delimitado pela própria ação do 
grupo. Desse modo, deve-se compreender que a manutenção dessa cir-
cularidade “fora” dos limites da demarcação é decorrente da manuten-
ção da própria territorialidade, aqui entendida, a partir de Raffestin 
(1993), como uma apropriação de um determinado local, com o qual 
se identificam. De acordo com Mario Sampaio, no princípio de sua 
administração, os Kaingang
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[...] permaneciam morando na área indigena, cêrca de 
cinco casais de indios, dispersos, e alguns em lugares de 
difícil acesso.
A maioria em nomadismo pelas vilas, povoados e colo-
nias, empregando o pouco que ganhavam, em bebidas 
alcoolicas. Com a noticia da instalação do Serviço de 
Proteção, começaram a apresentar-se diversos casais, 
em miseravel estado de nudez, famintos e esfarrapados 
e com físico deploravel.
A fim de cumprir com as determinações contidas nas 
instruções dessa Inspetoria, envidei todos os esforços 
para conserva-los na área; para isto, iniciei o corte de 
capoeiras, para as plantações de inverno, onde tiveram 
serviços algumas dezenas de indios.14

O “nomadismo” ou o estado “errante” da população do Toldo de 
Cacique Doble, definido pelo encarregado, também corroborava no 
sentido de reiterar que essa mobilidade existente e constante era consi-
derada prejudicial ao andamento e progresso do Posto Indígena. Além 
de ser necessária a centralização do poder tutelar sob a autoridade e 
legitimidade tanto do posto quanto do encarregado de sua administra-
ção, a necessidade de fixação ao solo do indígena era também uma das 
principais prerrogativas do SPI. Essa mobilidade Kaingang pela região 
atrelava-se, em muitos casos, à procura de trabalho em serviços diários 
que poderiam ser prestados a colonos nas extensões territoriais locali-
zadas naquela região – em troca de dinheiro, mas também de roupas, 
alimentação e bebidas alcoólicas, conforme os encarregados Mario 
Sampaio e João Lucio de Paula. Durante a década de 1940, a ação do 
SPI se esforça em combater o emprego dos indígenas fora do posto.

A proibição do emprego de indígenas fora do toldo passou a vi-
gorar enquanto regra de convivência definida pelo encarregado, limi-

14 Ministério da Agricultura. SPI. Relatório anual referente ao ano de 1941 enviado pelo 
encarregado do Posto Indígena de Cacique Doble, Mario Arnaud Sampaio, à Inspetoria 
Regional n.º 7. SEDOC/MI.
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tando os deslocamentos e centrando o cotidiano indígena sob o signo 
do trabalho, criando um regime centralizado nas atividades laborais 
necessárias ao desenvolvimento pretendido para o posto. Essa proibi-
ção evocava, ao mesmo tempo, a prerrogativa propalada em diversos 
relatórios do SPI e do Ministério da Agricultura, em que se afirma-
va ser necessário o combate à exploração indígena por parte dos ele-
mentos civilizados, isto é, por particulares que contratavam a mão de 
obra indígena e, de acordo com os órgãos responsáveis, via de regra, 
aproveitavam-se de sua condição de ingenuidade e ignorância e os ex-
ploravam deliberadamente. Nessa tônica do discurso, a tutela exercida 
pelo SPI se afirmava no sentido de combater a exploração, e percebe-se 
também uma tentativa de justificar o isolamento e a essencialização 
do trabalho indígena a serviço do posto, que era, ao fim e ao cabo, 
concebido enquanto um serviço executado também em prol da nação 
(SOUZA LIMA, 1992).

Sobre a organização indígena, também em um de seus primeiros 
relatos à IR7, o encarregado Mario Sampaio, ao referir-se à liderança 
cacical de Fausto Ferreira Doble, demonstrou ceticismo quanto a sua 
cooperação nos planos do SPI, visto que o classificou como detentor 
de “todos os vicios ruins e não é de confiança, existindo outros mais 
aptos”. Acerca dessa impressão, pode-se conjecturar que a recepção do 
encarregado junto aos Kaingang liderados pelo cacique não tenha sido 
das mais comemoradas e que tenha encontrado resistência em torno 
da aceitação da comunidade indígena estabelecida.

Em realidade, como afirmam Almeida (2015) e Bringmann 
(2015), durante o período de atividade do SPI, as lideranças cacicais 
viam-se destituídas de poder, ou mesmo acabavam por serem escolhi-
das pelos encarregados do posto. Isto é, a interferência promovida pelo 
órgão federal repousava também sobre a forma de organização e hie-
rarquia social Kaingang, muito embora, na letra da lei, a organização 
indígena devesse ser respeitada. Nesse sentido, fortalecer a autoridade 
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do posto em detrimento à autoridade colocada pelos indígenas sobre 
suas lideranças ou, ainda, intervir na escolha de lideranças que estives-
sem dispostas a cooperarem com a nova agenda do SPI era igualmente 
importante para a administração dos postos. Assim, a constatação de 
afirmação de uma possibilidade de troca no poder cacical por parte do 
encarregado exprime implicitamente esse objetivo, para além da pre-
tensa falta de “aptidão”.

Nesse mesmo contexto, pode-se vislumbrar como a inserção do 
SPI e a autoridade outorgada pelo órgão ao encarregado intervieram 
também em uma reorganização territorial Kaingang em torno do Pos-
to de Cacique Doble, circunscrevendo-a e centralizando-a sob a pro-
teção tutelar do órgão federal. No que tange a essa questão, cabe ressal-
tar que, ainda nos primórdios da década de 1940, as parcialidades que 
haviam se separado em função de desavenças entre ambos os grupos – 
liderados pelos Pa’í Fortunato, no Toldo do Passo do Forquilha, e Pa’í 
mbâng Faustino, Toldo de Cacique Doble – continuavam divididas 
em termos espaciais e organizacionais, embora, como já mencionado, 
conservassem afinidades e ligações de parentesco. Contudo, a partir 
de diligências levadas a cabo por Mario Sampaio, teve início um pro-
cesso de “reunião”, justificado pelo fato de haver “dois grupos que vi-
viam sempre em luta, divisão essa originada pela política dantanho”15, 
parcialidades essas que seriam inseridas dentro dos limites do Posto 
Indígena, o que foi defendido pelo encarregado como necessário ao 
desenvolvimento dos trabalhos do SPI:

[...] ás terras do “Passo Grande” já não se prestam á 
cultura, e será sempre um problema a solver, pelas 
próprias dificuldades locais, e o que vier a produzir 
não compensará os gastos que o S.P.I. dispenderá. 

15 Ministério da Agricultura. SPI. Relatório anual referente ao ano de 1941 enviado pelo 
encarregado do Posto Indígena de Cacique Doble, Mario Arnaud Sampaio, à Inspetoria 
Regional n.º 7. SEDOC/MI.
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Este pequeno Toldo, (pois nele existe apenas seis fa-
mílias indígenas, que passam a maior parte do ano 
trabalhando nas colonias) fica afastado de Cacique 
Doble, doze quilometros, por isso oferece mais uma 
dificuldade, que é a de fiscalizar e administrar os dois 
ao mesmo tempo16.

Sendo assim, o Toldo do Passo Grande do Forquilha foi incenti-
vado à desocupação indígena pelo encarregado, no intuito de colocar 
fim a esse que, em tempo futuro, poderia tornar-se um obstáculo à ad-
ministração. O posto deveria ser central enquanto instituição junto 
aos indígenas, tanto de maneira estrutural quanto simbólica; deveria 
fazer-se presente diariamente, como claramente se estruturava essa 
proposta interventora do SPI. Vale destacar que, apesar da remoção 
indígena do local, é interessante perceber que aquele era de fato consi-
derado como de habitação indígena, mesmo estando distante da área 
demarcada oficialmente para os Kaingang naquela zona, e tanto o era 
que, após a saída dos indígenas, Mario Sampaio arrendou as terras do 
extinto toldo em contrato com Teodoro Sousa de Moraes e Joaquim 
Ghiotto pelo prazo de cinco anos17, o que permite reiterar que esta 
decisão tenha sido conduzida muito mais em função da centralização 
da autoridade do SPI e da população Kaingang em um mesmo espaço, 
do que em função da impropriedade de produção sobre o solo. Acerca 
da justaposição de ambos os agrupamentos, ao fim de sua gestão, o 
encarregado exaltou sua ação, que com “os métodos aconselhados pelo 
SPI, transformei-os em bons amigos e hoje vivem em estreita camara-
dagem, trabalhando ou divertindo-se juntos”18.

16 BRASIL. Ministério da Agricultura. SPI. Ofício e relatório anexo apresentados pelo en-
carregado do PIN Cacique Doble, Mario Arnaud Sampaio, ao Inspetor Regional da IR7, 
Paulino de Almeida. PI Cacique Doble, 27 fev. 1941, fl. 1. SEDOC/MI.
17 Idem, fl. 02.
18 Ministério da Agricultura. SPI. Relatório anual referente ao ano de 1941 enviado pelo 
encarregado do Posto Indígena de Cacique Doble, Mario Arnaud Sampaio, à Inspetoria 
Regional n.º 7. SEDOC/MI.
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Essa problemática do território foi central para a instalação do 
Posto Indígena de Cacique Doble. Após o estabelecimento da ação 
indigenista tutelar na localidade, o “toldo” deixa de existir enquanto 
nominativo, ao passo que material e simbolicamente tudo passava a 
compor o Posto Indígena, isto é, a fazer parte desta unidade adminis-
trativa que regia não só a política indigenista, mas todas as relações 
entre os indígenas e a sociedade nacional. Nesse ponto, pode-se com-
preender o porquê também da necessidade de se estabelecer limites e 
definir as dimensões do território da área agora administrada pelo SPI. 
Estabelecer as confrontações – assentar marcos e manejar a colocação 
de cercas e linhas divisórias – se refletia em poder definir com maior 
exatidão aquilo que era administrado, bem como as possibilidades de 
uso da terra e de seus recursos, fosse para o cultivo ou criação de ani-
mais, fosse para a utilização dos rios e quedas d’água ou mesmo para a 
exploração florestal. Definido o território, abriam-se as possibilidades 
reais de implantação dos projetos de desenvolvimento pretendidos, 
notadamente ligados ao uso e à exploração da terra.

Não obstante a atividade do encarregado Mario Sampaio ter sido 
profícua no estabelecimento do SPI em Cacique Doble, sua perma-
nência entre os Kaingang foi relativamente curta. No ano em que es-
teve à frente da administração do posto, as realizações do encarregado 
parecem ter, de fato, estabelecido as bases da prática integracionista 
naquela localidade. Porém, dentre os impasses e tensões que envolve-
ram os freis capuchinhos até a DTC e a Secretaria da Agricultura, seus 
opositores mais contundentes foram os Kaingang, sobretudo após a 
perda de parte dos territórios demarcados em 1910, quando protestos 
e denúncias passam a recair sobre a atividade do encarregado.

Ao que se sabe, em janeiro de 1942, Mario Sampaio foi afastado 
de suas funções do Posto Indígena de Cacique Doble, devido a um pro-
cesso que recaiu sobre si, movido por parte do cacique Fausto Ferrei-
ra Doble, que havia buscado apoio junto ao prefeito e ao delegado de 
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Lagoa Vermelha. O teor da acusação no processo contra Mario Sam-
paio não é explicitado na documentação do SPI, contudo, o encarre-
gado que o sucedeu, João Lucio de Paula, assegurou aos seus superio-
res da IR7 que “o caso contra o Sr. Sampaio é bastante pesado”, o que 
permite inferir que o descontentamento por parte dos indígenas fosse 
significativo e talvez abrangesse muito além da questão fundiária, ou 
seja, incluía as resoluções da política indigenista executada por Mario 
Sampaio. Desse episódio, destaca-se a saliente oposição indígena ao en-
carregado enviado pelo SPI, que não lograra êxito em “conquistá-los de-
finitivamente”, como afirmara ser necessário (SAMPAIO, 1997, p. 37).

Outro ponto a ser ressaltado é o uso, por parte do Pa’í Fausto 
Ferreira Doble, de meios de ação alternativos à contestação direta, bur-
lando, pode-se dizer, a hierarquia de autoridade do Posto Indígena, 
visto que, ao acionar a justiça e as autoridades locais, o cacique obteve, 
possivelmente, apoio para a colocação do processo. Muito embora se 
desconheça se o processo de fato prosseguiu ou se teve um desfecho 
condenatório para Mario Sampaio, o que de fato se percebe é uma 
contraposição indígena, uma forma de resistência ao que é imposto, ao 
ordenamento de tipo novo que se instituía.

A saída de Mario Sampaio levou a nomeação de João Lucio de 
Paula para o cargo de encarregado do Posto Indígena de Cacique Do-
ble. Em contraste com a administração do encarregado anterior, João 
Lucio de Paula teria a mais longa das administrações dessa conjuntura, 
na qual as principais diretrizes do SPI em torno da afixação indígena 
sobre o cultivo do solo e o investimento em projetos de desenvolvi-
mento laboral, agropecuário e educacional seriam aprofundadas. Esse 
processo de territorialização, portanto, apesar de exitoso no sentido 
de empreender uma centralização da comunidade indígena ante à pre-
sença e autoridade do SPI, isso não ocorreu de maneira pacífica; con-
flitos e contraposições dos indígenas Kaingang em relação aos agentes 
do SPI se fizeram presentes não apenas no Posto Indígena de Cacique 
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Doble, como também nos demais postos indígenas do Rio Grande do 
Sul, e revelam as instabilidades desse período inicial de ação da política 
indigenista sendo implementada in loco, junto aos indígenas.

Considerações finais

A ação do SPI a partir de 1940 o Rio Grande do Sul deu conta de 
contemplar a integração indígena à sociedade brasileira. Para tanto, o 
órgão indigenista, com o fito de materializar suas diretrizes, empreen-
deu uma territorialização estatal sobre os territórios ocupados pelos 
indígenas sul-rio-grandenses, assentando controle e centralizando 
a população Kaingang dispersa dentro dos limites demarcados – ou 
redemarcados, como no caso do Posto Indígena de Cacique Doble. 
Esse modelo de territorialização dirigida colocava enquanto essencial 
a presença do SPI e de seus funcionários junto aos nativos e o reconhe-
cimento e centralização de ambos para a condução da política integra-
cionista. Esse ponto, bem como a instalação de novos postos indígenas 
no estado corroboraram para o estabelecimento de uma política de 
controle que, após sua afixação e consolidação de autoridade, levou 
à instalação de um modelo de desenvolvimento econômico pautado 
no trabalho indígena, suportado por mecanismos de controle e de re-
pressão. Dessa forma, compreende-se que essas ações iniciais do SPI 
no Rio Grande do Sul estiveram na base da implementação da política 
indigensta em expansão nos anos 1940 e definiram, sobremaneira, os 
rumos dessa experiência ao longo das duas décadas seguintes de vigên-
cia dessa política pública.
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O território brasileiro foi palco de inúmeros conflitos agrários ao 
longo de sua história. Conflitos esses que trouxeram um novo 

olhar sobre a posse e a propriedade da terra e os direitos previstos sobre 
ela. Ainda em relação aos conflitos, estes nutriram e deram vida à for-
mação de movimentos de luta pela terra, que se espalharam pelo país 
em busca do fim do latifúndio e a reivindicação pela Reforma Agrária. 
Aqui podemos citar o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra como 
um dos movimentos basilares de luta pela propriedade. Sua atuação 
possibilitou um olhar mais atento quanto ao cumprimento ou não 
da função social nas propriedades rurais, por meio de denúncias ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) sobre 
irregularidades nos latifúndios rurais. 

A discussão quanto a função social da propriedade rural, tem seus 
primeiros pontos colocados na Constituição Federal de 1946 e poste-
riormente no Estatuto da Terra de 1964. Ficando assim, colocado que 

Processo histórico e legislação da 
desapropriação de terra por interesse 
social no Rio Grande do Sul (1960-1990)

Caroline da Silva
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a uso da terra seria condicionado ao bem-estar social, promovendo 
uma justa distribuição da terra. Entretanto, o estatuto não aplicou suas 
“inovações” proporcionando a resolução dos problemas fundiários. 
Fato que só fez agravar a questão. Já com o advento da nova constitui-
ção em 1988, o tema função social volta a ser colocado, dessa vez, com 
um viés mais elaborado e colocando que imóveis rurais inexplorados, 
ou seja, que não apliquem sua função social, teriam a desapropriação 
por interesse social para fins de reforma agrária autorizados.

Dessa forma, surge a desapropriação de terra por interesse so-
cial, considerando a partir da constituição de 1988 que quando não 
cumprida a função social da propriedade é legitimado a intervenção 
do estado nas relações de domínio privativas. Albuquerque (2006, p. 
164) explica que o interesse social constitui tudo aquilo que, em dado 
momento histórico da vida de um povo, necessita-se de composição, 
apaziguamento, previdência e prevenção impostos por circunstâncias 
que exigem o cumprimento da função social da propriedade. O autor 
cita o art. 184, da Constituição Federal de 1988: “Compete à União 
desapropriar por interesse social, para fim de reforma agrária” e ques-
tiona, dizendo que a compreensão do que seja função social pode mo-
dificar, mas o legislador, o julgador, o doutrinador deverá, sempre, por 
mandamento constitucional, interpretar como incluso neste conceito 
a reforma agrária (ALBUQUERQUE, 2006, p. 164).

No contexto histórico de constituição da propriedade da terra e 
as amálgamas que a envolve, passamos a entender as desapropriações 
de terra por interesse social, em um país cuja luta pelo direito a terra 
é uma permanência desde os primórdios da colonização, visto que as 
grandes porções de terra (latifúndios) se encontram nas mãos de uma 
pequena parcela da sociedade e que no Brasil há inúmeros desses lati-
fúndios passíveis à desapropriação. Em decorrência desses impasses, a 
Constituição Federal de 1988 consagrou o direito à propriedade da 
terra e a função social como garantia fundamental da posse; caso esta 
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não seja aplicada, o imóvel pode ser desapropriado por interesse social 
para Reforma Agrária.

A reforma agrária, compreendendo o período estudado, bus-
cava pelo fim do latifúndio e melhorias na vida no campo, além do 
acesso à terra para todos. A pressão advinda desde a década de 1950, 
que contemplou o impulso da industrialização com a criação de novas 
rodovias, criação e instalação de hidrelétricas entre outros segmentos 
industriais concedeu há alguns a concentração de renda e a expansão 
agrícola de culturas comerciais que atingem terras ocupadas por pe-
quenos produtores rurais. A instabilidade vivida por estes pequenos 
agricultores, fez com que as ligas camponesas ganhassem mais vozes 
para lutar em prol da efetivação do direito à terra. 

O momento reservava a articulação legal destes movimentos fa-
voráveis a uma reforma agrária. O meio encontrado para serem “no-
tados” pelo estado, se deu através de greves e ocupações a imóveis im-
produtivos por diversos estados do país. Tensão social empregada ao 
campo faz o governo procurar resoluções para acalmar os ânimos dos 
sujeitos envolvidos nas ocupações. O meio encontrado pelo estado, foi 
a criação do Estatuto da Terra em 1964, lei que regularia os direitos e 
obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de exe-
cução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola e a criação 
do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (Ibra) e criação do Institu-
to Nacional de Desenvolvimento Rural (Inda). Porém a realidade foi 
outra.

Posteriormente, cria-se pelo Decreto-lei nº 1.110, de 09 de ju-
lho de 1970, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), absorvendo as atribuições do Ibra e do Inda com o intuito de 
realizar a reforma agrária e manter o cadastro nacional de imóveis ru-
rais e administrar as terras públicas da União, além de executar assen-
tamentos rurais em imóveis que não apliquem a função social. Muito 
irá se discutir que tipo de projetos de reforma agrária estavam sendo 
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criados para atender aos trabalhadores rurais sem terras. Tais projetos 
seriam de reforma agrária redistributiva (do Estado) e do capital ou de 
mercado. A discussão pairou durante a década de 1990 quando a uma 
eclosão de imóveis sendo desapropriados.

O estudo que versa este capítulo, é fruto da dissertação de Mestra-
do defendida no ano de 2019, que buscou analisar cartograficamente 
e historicamente as desapropriações de terra por interesse social entre 
as décadas de 1960 e 2009. A pesquisa teve por fontes, 133 processos 
judiciais e administrativos do INCRA.

1. Processo histórico de desapropriação
e a legislação rural

O processo de colonização do Estado, as leis, movimentos e 
constituições que se formularam e se reformularam ao longo do pe-
ríodo, são importantes para compreendermos como se deu o processo 
de desapropriação dos imóveis rurais e em que décadas houveram os 
maiores índices de desapropriações. Para tal, fizemos a analises de cada 
período para compreendermos quais foram os fatores e problemáticas 
que se fizeram presentes na disputa do direito à propriedade. 

O Mapa 1, elaborado pelo SCP/Deplan, 08/2004, disponível no 
Atlas Socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul, ilustra como 
se deu a colonização/ocupação no RS, em um período que se inicia 
já com o estabelecimento de nativos no território sul-rio-grandense, 
com a chegada em 1626 dos Jesuítas Espanhóis e Portugueses, estabe-
lecendo as Reduções Jesuíticas.  Tal organização, calcada em uma es-
trutura coletiva, caracterizou os Sete Povos das Missões que aplicaram 
novas técnicas de produção da erva-mate, além da extração de couro. 
Seguindo, temos a Colonização Açoriana em 1752, que se fixou em 
municípios como Rio Grande, Mostardas, São José do Norte, Taquari, 
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Santo Amaro, Porto Alegre, etc. Essa ocupação possibilitou o surgi-
mento dos núcleos urbanos. A chegada dos alemães em 1824 ocupou 
a região do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, expandindo-se em 
1836 para leste, fundando algumas cidades como Igrejinha e Taquara 
do Mundo Novo. Em 1845, os Vales do Caí, Taquari e Jacuí também 
foram ocupados pelos alemães. Por fim, as primeiras famílias de ita-
lianos chegavam a partir de 1875. Tendo em vista o sucesso da colo-
nização alemã, o Império passou a incentivar a colonização italiana 
para que esta substituísse a mão de obra dos negros alforriados com o 
fim da escravatura. Esses imigrantes passaram a ocupar as colônias de 
Santo Ângelo (Agudo), Nova Palmira (Caxias), Dona Isabel (Bento 

Mapa 1. Processo de ocupação do território sul-rio-grandense.
Fonte: Atlas Socioeconômico do Estado do RS (2020).
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Gonçalves), Conde D’Eu (Garibaldi) e Silveira Martins, fundada em 
1877, veio a constituir a 4ª colônia, que, em 1890, já tinha suas terras 
todas ocupadas. Também, podemos observar as comunidades negras 
estabelecidas e as comunidades indígenas remanescentes, sendo a pri-
meira predominante em áreas da Região Sul e Litoral, e a segunda, 
mais ao Norte do Estado. Essas duas também, ao longo da história do 
mundo rural, enfrentaram/enfrentam problemas ligados ao direito e à 
posse de terras, uma pela certificação de território quilombola e a outra 
pela demarcação de terras.

Durante o decurso da colonização, foi instituída em 1854 a Lei 
504, cuja prescrição se dava quanto à colonização e se faria à base de 
venda de terras e da indenização das despesas após o estabelecimento 
das colônias e, posteriormente, cabendo à Repartição Geral das Terras 
Públicas (criada em 30 de janeiro de 1854 através do Decreto n. 1.318, 
que regulou a execução da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, 
conhecida como Lei de Terras1) a delimitação destas. Essa Lei Provi-
dencial constituiu-se na Carta de Colonização da Província de São Pe-
dro do Rio Grande do Sul, estabelecendo princípios fundamentais da 
colonização, quais sejam: 

Art. 1° - A Colonização da Província será feita sobre a base 
de terras; para este fim fica o respectivo presidente autori-
zado a comprá-las nos lugares mais próprios quando neles 
não haja terras devolutas compreendidas na disposição do 
art. 16 da Lei Geral n° 514, de 28 de outubro de 1848. [...]
Art. 3° - Na mediação e demarcação das colônias o Pre-
sidente da Província fará reservar as terras precisas para 
estradas, porto, igrejas, cemitérios e outras servidões pú-
blicas, cuja necessidade se reconhecer.
Art. 4° - A venda das colônias poderá ser feita a prazos, 
que excedam a 5 anos, e pelo excesso pagarão os colonos 

1  Repartição-geral de terras públicas/repartições especiais de terras públicas/inspetorias-ge-
rais de medição de terras. Disponível em: <http://linux.an.gov.br/mapa/?p=8060>. Acesso 
em: 15 jul. 2017.

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=8060
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o prêmio de 1% ao mês, ficando as terras hipotecadas até 
o completo pagamento, não só estas, como também das 
quantias que lhes tiverem sido adiantadas.
Art. 5° - Fica o Presidente da Província autorizado a 
adiantar para auxílio da passagem dos colonos, que espon-
taneamente se apresentarem na Província, até a quantia 
de 50$000, por cada um qualquer que seja a sua idade ou 
sexo, com obrigação de reembolso no prazo e com as con-
dições do artigo antecedente.
Art. 6° - Fica também autorizado a fazer as despesas indis-
pensáveis com as acomodações dos colonos enquanto não 
chegarem ao lugar de seu destino, se não estabelecerem 
em casas próprias, sem que eles fiquem na obrigação do 
reembolso dessas quantias.
Art. 7° - O mesmo presidente diligenciará a entrada para 
as colônias de famílias brasileiras agrícolas, e laboriosas, 
vendendo- lhes as terras com os favores e ônus expressos 
na presente lei.
Art. 8° - Os colonos poderão cultivar suas terras por si 
mesmos ou por meio de pessoas assalariadas, não pode-
rão, porém, fazê-lo por meio de escravos seus alheios, nem 
possuí-los nas terras das colônias sob qualquer pretexto 
que seja (PORTO, 1934, p. 164-165).

Assim, em 1850, com a criação da Lei de Terras, definiram-se os ele-
mentos da estrutura fundiária e, em certa medida, socioeconômica bra-
sileira, que ainda são perceptíveis na atualidade, com base na exploração 
do trabalho e na concentração de riqueza nas mãos de poucos. A Lei de 
Terras de 1850 legitima a posse de terras por quem tinha capital e impede, 
com a futura abolição da escravatura, trabalhadores não mais escravos a 
se tornarem proprietários. Ocupar a terra, como os pequenos agricultores 
no interior do Brasil, não significou se tornar proprietário. Os que não 
conseguiram registrar suas terras as perderam pela grilagem e invasão.

A Lei de Terras, de 1850, representou um dos pilares da transição 
ao capitalismo no Brasil, garantindo a absolutização da propriedade 
privada, sem analisar seus efeitos práticos sobre a realidade agrária bra-
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sileira oitocentista. Para assegurar o domínio sobre suas pretendidas 
extensões, os membros da elite valeram-se muito mais de suas redes de 
relações pessoais do que dos expedientes previstos pela Lei de Terras 
(SMITH, 1990, p. 18).

[...] a Lei de Terras foi muito mais uma lei de coloni-
zação do que lei agrária, e seus efeitos jurídicos foram 
extremamente maléficos para o país, uma vez que, ao 
serem transferidos os domínios aos particulares, jamais 
essas terras retornariam ao domínio público, salvo 
em caso de expropriação, mediante justo pagamento. 
Além disso, elevou a ganancia dos proprietários par-
ticulares, que, já possuindo o domínio de suas terras 
por meio de subterfúgios, às vezes aproveitando-se das 
lacunas deixadas pela lei, passaram a apropriar-se de 
terras públicas, através de uma atividade indevida e até 
mesmo criminosa, denominada “grilagem” (SILVA, 
2008, p. 95).

Posterior a isso, as modificações que foram introduzidas ao regi-
me jurídico de terras a partir das constituições republicanas, com a pri-
meira constituição em 1891, puderam “reestruturar a propriedade das 
terras devolutas, através do art. 64” (SILVA, 2008, p. 97) que transfe-
riu as terras devolutas para propriedades dos estados, o que fez com 
que o sistema de latifúndios fosse fortalecido. Adentrando aos anos de 
1900, as questões relativas ao direito pela terra encontravam-se pol-
vorosas em todo o Brasil por grupos de sertanejos, camponeses e pe-
quenos agricultores, que passaram a compreender que, sem a luta, não 
seria possível que suas vidas passassem por algum tipo de mudança. 

Mais tarde, com o advento da República (mais precisamente nos 
primeiros trinta anos), observa-se, no Rio Grande do Sul, um grande 
número de processos judicias que tramitaram na Justiça, cuja tipologia 
era variada, mas envolvia a questão da propriedade. Segundo Machado 
(2012, p. 165):
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[...] na República Velha rio-grandense o direito à terra 
era perpassado de relações de poder tanto nas funções 
socioeconômicas, políticas e jurídicas quanto na visão 
e na prática constituídas historicamente dos sujeitos 
que reivindicavam. Isso se evidencia por meio das con-
tradições e das manifestações emergentes dos procedi-
mentos do Poder Judiciário, os quais trazem ao campo 
de analise os sujeitos e as forças atuantes nos conflitos 
sintomáticos do processo de racionalização capitalista.

A autora indica a “racionalidade capitalista” como fator de acen-
tuação da repressão aos caboclos e camponeses, pois a terra, naquele 
contexto, tornou-se mercadoria rentável no processo de capitalização 
de agentes econômicos; dentre eles, o próprio estado castilhista-bor-
gista. Entre as estratégias, encontrava-se a própria legislação e a ação 
do judiciário. Adentrando a Era Vargas (1930-1945), segundo Fausto 
(2006, p. 56):

No que diz respeito aos laços entre Getúlio e setores 
agrários dominantes, vale lembrar que eles foram faci-
litados pelo fato de que o governo Vargas nunca pro-
moveu a reforma agrária nem a extensão dos benefícios 
trabalhistas aos trabalhadores rurais – temas que, no 
discurso de Getúlio, aparecem em segundo plano, 
quase sempre contidos em expressões vagas como “pro-
moção do homem do campo”. Esse comportamento 
tinha a ver com a pouca capacidade de mobilização dos 
trabalhadores ou pequenos proprietários rurais, com-
binada com a conivência do apoio das oligarquias re-
gionais, com as asas devidamente cortadas. Tinha a ver 
também com o impulso à industrialização, que contou 
com mão-de-obra barata, atraída pelas oportunidades 
oferecidas pelos grandes centros urbanos, no quadro 
das migrações que, a partir de 1940, transformaram as 
linhas demográficas do país.
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Durante o Estado Novo (1937-1945), segundo a abordagem de 
Linhares (1999, p. 129),

[...] Vargas contrariava fortemente os interesses agrá-
rios, punha o latifúndio sob o controle, incentivava a 
colonização interna, limitava a expansão latifundiária, 
promovia a pequena produção familiar na frontei-
ra (o que, de certo, contrariava os antigos interesses 
agrários), mas abstinha-se de promover, no conjunto 
do país, a modernização da estrutura agrária ou mes-
mo uma reforma agrária, deixando, assim o latifúndio 
tradicional intocado. O Estado Novo moldava desta 
forma um compromisso precário entre modernização 
e acordo com o arcaísmo, avançando seus projetos nas 
áreas de fronteira e nas terras públicas, enquanto evita-
va uma reforma agrária ampla e radical. 

Nessa perspectiva, durante seu regime presidencial, foi elaborada 
a Constituição de 1934, que, em suas diretrizes, determinava que as 
“limitações antes postas ao direito de propriedade já não mais se re-
vestiam unicamente de caráter negativo e que já se começava a exigir 
do titular do direito uma postura compatível com o interesse social.” 
(CAMARGOS, 2006, p. 56). A segunda Constituição, em 1937, 
trazia em seu artigo 122 que “[...] o direito de propriedade, salvo a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante inde-
nização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os definidos 
nas leis que lhe regularem o exercício.” Com o fim do Estado Novo, 
marcado por influências fascistas e autoritárias, o presidente Getúlio 
Vargas conseguiu controlar os três poderes – Legislativo, Executivo 
e Judiciário – e impediu a realização de eleições diretas. Ao final, a 
redemocratização tirou Vargas do poder e começava a passar por um 
processo de transição democrática.

Assim, pós-1945, e com um novo governo, no de Gaspar Dutra 
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(1946-1951), uma nova Constituição é formulada e com mais preci-
são no ordenamento da propriedade da terra, determinando, no artigo 
147, que seu uso estivesse condicionado ao bem-estar social. Todavia, 
preservou os latifúndios formados. De fato, a questão agrária nacional 
não passava por bons momentos; afinal, é difícil afirmar se nos dias de 
hoje ou em algum momento nacional ela tenha tido bons momentos. 
O fato é que, diante das insatisfações recorrentes até aquele momento, 
os sujeitos envolvidos no meio rural despossuídos de grandes glebas de 
terra passavam a se organizar como movimento, em busca de respostas 
e resoluções quanto ao meio em que viviam.

De acordo com Tedesco e Carini (2007, p. 17), nas décadas de 
1950 e 1960, a história política e o pensamento social brasileiro foram 
marcados por uma efervescência acerca de ideias, programas, movi-
mentos, reinvindicações e ações sociais que revelam 

as contradições de uma sociedade modernizante, seleti-
va, discriminatória e que não se propôs, historicamen-
te, a resolver as grandes questões de fundo como é a da 
propriedade fundiária e do campesinato, fez sentir-se 
mais forte no período, aliada e motivada por uma certa 
estrutura de oportunidade política e de capital social 
de determinados grupos e figuras do campo político e 
organizativo institucional. 

O momento também coincidiu com a industrialização do 
Brasil e o espaço rural passou a receber inovações tecnológicas pro-
venientes da indústria. Tais investimentos foram estimulados pelo 
governo federal, que facilitou financiamentos subsidiados pelo Ban-
co do Brasil. Porém somente grandes proprietários se beneficiaram 
dessa política de financiamento.   Ainda, “ao longo das décadas de 
1950 e 1960 surgia uma nova política para a agricultura: tratava-
-se de sustentar um padrão de acumulação já claramente capitalista” 
(LINHARES, 1999, p. 144). Assim, adentrando a década de 1960, 
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veremos a instituição de uma nova forma de governo, ditatorial, e o 
surgimento do Estatuto da Terra que não teve seus objetivos alcança-
dos – como veremos a seguir.

2.  Movimentos de luta pela terra e as
desapropriações de terra por interesse social 
(1960-1980)

O período do Governo Militar ou Ditadura Militar, na década 
de 1960, trouxe em sua nova forma de governar reformulações e pro-
mulgações de leis referentes à propriedade da terra, como o Estatuto 
da Terra, as novas organizações e/ou instituições que ampliaram os 
debates em torno dessa questão. Tais medidas foram reflexo do que 
o campo e os camponeses estavam vivendo naquele momento e da 
carga histórica de inúmeros conflitos e revoltas que assolavam todo o 
território brasileiro. É nesse período também que a Reforma Agrária 
brasileira passa a atrair atenções do governo e, também, surge o Sin-
dicalismo Rural destinado a orientar e defender os interesses de seus 
associados. No ano de 1962, pela Lei n. 11 do Decreto n. 1.878-A, de 
21 de dezembro daquele ano, foi criada a Superintendência da Políti-
ca Agrária (Supra), que congregou em um só órgão as instituições de 
Serviço Social Rural, Instituto Nacional de Imigração e Colonização, 
o Conselho Nacional de Reforma Agrária e o Estabelecimento Rural 
de Tapajós. Como se lê:

Art. 1º O Serviço Social Rural o Instituto Nacional de 
Imigração e Colonização, o Conselho Nacional da Refor-
ma Agrária e o Estabelecimento Rural do Tapajós passam 
a constituir Superintendência de Política Agrária (SU-
PRA), entidade de natureza autárquica, instituída por 
esta lei, com sede no Distrito Federal, subordinada ao Mi-
nistério da Agricultura.
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§ 1º As atribuições, o patrimônio e o pessoal dos órgãos 
referidos neste artigo são transferidos à SUPRA, cabendo 
a seu Presidente designar, para cada um dêles, um Admi-
nistrador que se incumbirá de executar as providências 
determinadas neste artigo.
§ 2º As atribuições do Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, no concernente à seleção de imigrantes, pas-
sarão a ser exercidas pelo Ministério das Relações Exte-
riores, por seus órgãos normais de representação, segundo 
as diretrizes fixadas pela SUPRA, cabendo ao Departa-
mento de Colonização e Migrações Internas do SUPRA 
promover a recepção e o encaminhamento aos imigrantes.
Art. 2º Compete à SUPRA colaborar na formulação da 
política agrária do país, planejar, promover, executar e fa-
zer executar, nos termos da legislação vigente e da que vier 
a ser expedida, a Reforma Agrária e, em caráter supletivo, 
as medidas complementares de assistência técnica, finan-
ceira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter 
administrativo que lhe venham a ser conferidas no seu 
regulamento e legislação subsequente (BRASIL, 2017)2. 

Em março de 1964, “o então presidente João Goulart (PTB) 
enviou ao Congresso seu projeto de Reforma Agrária. Para torná-lo 
viável, pleiteava mudanças na Constituição, em particular no que se 
refere à desapropriação por interesse social” (PILETTI; MOSOLI-
NO, 1999, p. 30). Porém, o então presidente fora desposto pelas For-
ças Armadas antes que seus objetivos fossem alcançados. Sabe-se que 
as forças motivadoras ao golpe civil militar também estiveram ligadas 
ao temor de grupos direitistas e latifundiários que temiam as reformas 
de base, incluindo a Reforma Agrária através da desapropriação dos 
grandes latifúndios. O Golpe de Estado que instituiu a Ditadura Mili-
tar não trouxe ao mundo rural a tão almejada Reforma Agrária.

Enquanto isso, a Supra dava início às suas primeiras desapropria-

2  Lei n. 11 do Decreto n. 1.878-A, de 21/12/1962. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DCM/dcm1878-A.htm>. Acesso em: 15 jul. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DCM/dcm1878-A.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DCM/dcm1878-A.htm


156 História do Mundo Rural - Vol. III

Processo histórico e legislação da desapropriação

ções de terra pelo Brasil e o Senado Federal promulga o Decreto n. 
53.700, de 13 de março de 1964, que

declara de interesse social para fins de desapropriação 
as áreas rurais que ladeiam os eixos rodoviários fede-
rais, os leitos das ferrovias nacionais, e as terras benefi-
ciadas ou recuperadas por investimentos exclusivos da 
União em obras de irrigação, drenagem e açudagem, 
atualmente inexploradas ou exploradas contrariamen-
te à função social da propriedade, e dá outras providên-
cias (BRASIL, 1964)3. 

Nesse momento, dois novos atos transcorrem: um é a promulga-
ção do Estatuto da Terra pela Lei n. 4504, de 30 de novembro de 1964, 
e a outra é a substituição da Supra pela criação do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária (Ibra) e pelo Instituto Nacional do Desenvolvi-
mento Agrário (Inda). O Estatuto da Terra passava a considerar a Re-
forma Agrária “o conjunto de medidas que visem a promover melhor 
distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse 
e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento 
de produtividade.”4 Ainda conferia a todos o acesso à propriedade da 
terra respeitando os preceitos da função social da propriedade rural: 

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso 
à propriedade da terra, condicionada pela sua função 
social, na forma prevista nesta Lei.
§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente 
a sua função social quando, simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos traba-
lhadores que nela labutam, assim como de suas famí-
lias;

3  Decreto n. 53.700, de 13/03/1964. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/decret/1960-1969/decreto-53700-13-marco-1964-393661-publicacaooriginal-1-pe.
html>. Acesso em: 15 jul. 2017.
4  Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L4504compilada.htm>. Acesso em: 15 jul. 2017.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-53700-13-marco-1964-393661-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-53700-13-marco-1964-393661-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-53700-13-marco-1964-393661-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504compilada.htm
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b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas 
relações de trabalho entre os que a possuem e a culti-
vem.5 

No entanto, o Estatuto da Terra apresentou-se frágil quanto à sua 
execução. De acordo com Dickel (2017, p. 51-52):

O referido estatuto era para ser mais do que uma lei de 
Reforma Agrária, ganhando cunho de uma lei de de-
senvolvimento rural. Sua criação tem relação profunda 
com o clima de insatisfação que dominava no meio rural 
brasileiro e o temor do governo e da elite conservado-
ra da eclosão de uma revolução camponesa. Esse temor 
se devia à memória presente da implantação da Refor-
ma Agrária em alguns países da América Latina, como 
México e Bolívia, e da Revolução Cubana, no final da 
década de 1950. Embora a arcaica estrutura fundiária 
pudesse ser vista como entrave à modernização da eco-
nomia brasileira, a Reforma Agrária era um tema delica-
do, sendo muitas vezes associada ao comunismo. Assim 
que o Marechal Castelo Branco assumiu a Presidência 
da República em 15 de abril de 1964, designou um gru-
po de trabalho para que fosse elaborada uma proposta 
de Reforma Agrária e, também, de desenvolvimento 
agrícola. Entre as motivações da elaboração do chamado 
Estatuto da Terra, estavam a necessidade de acalmar os 
ânimos dos movimentos sociais que lutavam por uma 
distribuição mais justa da propriedade da terra e promo-
ver o desenvolvimento capitalista da agricultura. 

O campo organizava-se como classe através das Ligas Campo-
nesas, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 
(Ultab) e o Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Master), forma-

5  Idem (Lei n. 4504 de 30/11/1964).
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do por agricultores sem-terra, assalariados, parceiros, pequenos pro-
prietários e filhos destes; a bandeira da Reforma Agrária fora erguida 
por essas organizações, reivindicando com força um interesse comum 
daquela classe, enquanto o Governo Militar empregava reformas ca-
pitalistas de modernização na agricultura. Na articulação de criação 
do Master, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do então Governa-
dor Leonel Brizola, tinha envolvimento direto, sendo um “dos traços 
diferenciadores do processo de politização das massas rurais do Rio 
Grande do Sul” (HARRES, 2009), atuando em consonância direta 
com o governo do Estado. Foi no então governo de Leonel Bri-
zola assinado o decreto de desapropriação da Fazenda Sarandi, “per-
tencente a um grande latifundiário uruguaio, que teve 21.889 hectares 
dos seus 24 mil hectares desapropriados, em 13 de janeiro de 1962” 
(PASQUETI, 2008, p. 86). Brizola demonstrara certa simpatia à cau-
sa desses trabalhadores sem-terra, iniciando o processo que beneficia-
ria muitos agricultores. O processo, porém, ficou estancado com a crise 
política de 1962 e 1963, que culminou com o Golpe Militar, em 1964. 
Foi nesse mesmo local que ocorrera o primeiro acampamento do Mas-
ter, em 8 de janeiro de 1962, com aproximadamente cinco mil pessoas.

Assim, “as reações contrárias mais expressivas ficaram por conta 
das associações dos ruralistas e da Igreja Católica” (HARRES, 2009, 
p. 216). Já a criação da União dos Lavradores e Trabalhadores Agríco-
las do Brasil (Ultab), por iniciativa dos comunistas, remonta o ano de 
1954; em 1961, aconteceu o I Congresso dos Lavradores e Trabalha-
dores Agrícolas do Brasil, em Belo Horizonte.

Na década de 1960, ocorre a formulação da nova Constituição, 
de 1967, que passa a permitir a desapropriação por interesse social 
para fins de Reforma Agrária, com indenização em títulos da dívida 
pública. Sendo essa uma Constituição mais precisa no ordenamento 
da propriedade, exigindo, no artigo 147, que seu uso estivesse condi-
cionado ao bem-estar social (CAMARGO, 2006, p. 57-58).
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O Ibra, na década de 1970, fora extinto e criado o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)6 vinculado ao Mi-
nistério da Agricultura, uma jogada para tirar um pouco o foco da 
questão da Reforma Agrária e fixar-se na colonização e exploração ao 
longo de rodovias, como também os estímulos gerados pelas grandes 
empresas nacionais e internacionais para exploração de grandes áreas 
na Amazônia. Este último, por sua vez, sem sucesso, deixou dezenas de 
sujeitos à mercê do direito de fato sobre a terra.

Concomitante a isso, no Rio Grande do Sul, um grande movi-
mento social traçaria o caminho para a realização da Reforma Agrária: 
o processo de desapropriação da Fazenda Annoni no Norte do Estado, 
em 1970, marcado pelo início do “conflito pouco conhecido em torno 
da desapropriação da Annoni, entre os expropriados (família Annoni) 
e os expropriantes (União e Incra)” (DICKEL, 2015, p. 1). Mais tar-
de, ela seria reconhecida pela atuação do Movimento dos Trabalhado-
res Sem-Terra que constituiu assentamento nessa propriedade. 

No ano de 1970, repercutem as construções de barragens e a con-
sequente desapropriação de propriedades e o deslocamento de muitas 
famílias. 

A construção de barragens significava a remoção de 
centenas de famílias de suas terras, onde viviam muitas 
vezes há várias gerações, atribuindo a terra, um valor 
para além do econômico, ou seja, afetivo. E o que era 

6  O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal 
criada pelo Decreto n. 1.110, de 9 de julho de 1970, com a missão prioritária de realizar a 
reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas 
da União. Está implantado em todo o território nacional por meio de 30 Superintendências 
Regionais. Nos últimos anos, o Incra incorporou, entre suas prioridades, a implantação de um 
modelo de assentamento com a concepção de desenvolvimento territorial. O objetivo é implan-
tar modelos compatíveis com as potencialidades e biomas de cada região do País e fomentar a 
integração espacial dos projetos. Outra tarefa importante no trabalho da autarquia é o equacio-
namento do passivo ambiental existente, a recuperação da infraestrutura e o desenvolvimento 
sustentável dos mais de oito mil assentamentos existentes no País. Disponível em: <http://
www.incra.gov.br/historico-do-incra>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
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pior, muitas vezes, sem a garantia de serem reassenta-
dos, fazendo com que muitos se dispersassem pela re-
gião, tendo que trabalhar em condições diversas para 
garantir o sustento da família. Essa situação contribuiu 
para o surgimento do Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), na região da Bacia do Rio Uruguai, 
no sul do Brasil (DICKEL, 2015, p. 4). 

De um lado, a produção expandida de energia elétrica; de outro, 
as centenas de famílias que haveriam de deixar suas terras e abrigar-
-se noutro lugar. Nesse processo, era nítido, diante dos olhos daqueles 
que mais padeciam, a necessidade da Reforma Agrária. Adentramos 
na década de 1980, década do surgimento do grande Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST) e da intensificação de processos ju-
dicias voltados a essa questão. A década de 1980 caracteriza-se pela 
tentativa de organização da sociedade civil e o esgotamento político da 
estrutura militar de poder, momento no qual existiam críticas à dita-
dura militar, luta pelos direitos humanos, redemocratização, Reforma 
Agrária, etc., 

A formação do MST, após tantas décadas de luta, apresenta-se 
mais coesa e com força de intervir frente ao Estado na luta pela terra. 
“No imaginário social destes trabalhadores, a terra assumia diferentes 
significados: a terra enquanto negócio; a terra improdutiva; a terra da 
opressão; do latifúndio. Ao mesmo tempo, significava, também, vida, 
luta, sonho e esperança de uma vida nova” (PASQUETTI, 2008, p. 
86).  Enquanto isso, em todo o Brasil, houve um acirramento dos con-
flitos agrários, o que nos leva a crer que sejam por dois grandes motivos 
criação do Incra e pelaa criação do MST. O primeiro é o órgão que 
regula e entra no judiciário com o pedido de desapropriação do imóvel 
que não cumpre com sua função social; o segundo trata-se do movi-
mento que denuncia a propriedade improdutiva e dá voz aos trabalha-
dores em busca da Reforma Agrária.
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Com o advento da Constituição de 1988, o Judiciário observa 
um acirramento dos conflitos fundiários locais e a busca por parte do 
Incra para aquisição e distribuição de terra. Pela Constituição de 1988, 
a desapropriação para fins de Reforma Agrária acontece no descum-
primento do proprietário, do dever fundamental de dar ao solo agrí-
cola uma destinação produtiva. A Constituição precisou que a função 
social da propriedade agrária fosse cumprida quando ela atendesse, 
simultaneamente, os seguintes termos:

Segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei”, a quatro requisitos, “I - aproveitamento racional e 
adequado; II - utilização adequada dos recursos natu-
rais 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 trabalhadores7. 

Esses pressupostos constitucionais orientam o processo de desa-
propriações de propriedades de terras para nelas assentar os sem-ter-
ra. Mas com base na análise histórica que traçamos até aqui, a função 
social e a utilidade pública da propriedade não é fato novo. De uma 
forma ou outra, esteve presente na história brasileira, bem como o uso 
político e socioeconômico desses pressupostos a serviço de elites agrá-
rias e interesses estatais. Aos analisarmos os 133 processos referentes 
as desapropriações de terra, mapeamos os diversos municípios envol-
vidos, como mostra o quadro a seguir:
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MUNICÍPIO/RS NÚMERO DE DESAPROPRIAÇÕES 

Aceguá 01

Alegrete 02

Arambaré 03

Arroio Grande 04

Boa Vista do Incra 04

Bossoroca 04

Caibaté 01

Camaquã 01

Candiota 04

Canguçu 06

Capão do Cipó 01

Cerrito 01

Cruz Alta 01

Eldorado do Sul 02

Encruzilhada do Sul 05

Giruá 03

Herval 08

Ibiáça 01

Itacurubi 01

Jari 01

Jóia 03

Júlio de Castilhos 03

Manoel Viana 01

Nova Santa Rita 01

Passo Fundo 01

Pedras Altas 04

Pedro Osório 01

Pinhal Grande 01

Pinheiro Machado 07

Piratini 08

Pontão 03

Salto do Jacuí 01
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MUNICÍPIO/RS NÚMERO DE DESAPROPRIAÇÕES 

Sananduva 01

Santa Barbara do Sul 01

Santa Margarida do Sul 01

Santana do Livramento 17

Santo Antônio das Missões 01

São Borja 02

São Francisco de Assis 01

São Gabriel 08

São Luiz Gonzaga 05

São Miguel das Missões 01

São Nicolau 01

Sarandi 02

Tapes 01

Tupanciretã 03

Quadro 1. Número de desapropriações de terra por interesse social por município do 
estado (1960-2009).
Fonte: com base nos dados do Incra/RS (2017).

Ao todo, foram 46 municípios do estado que, entre as déca-
das de 1960 e 2009, obtiveram um ou mais processos de desapro-
priações de terra por interesse social. O Quadro 1 evidencia que 
o munícipio de Santana do Livramento, localizado na Fronteira 
Oeste sul-rio-grandense, caracterizado por uma economia voltada à 
pecuária, produção de arroz e soja, teve a incidência de 17 processos 
de desapropriação de terra por interesse social, dentro dos 133 pro-
cessos mapeados.  Nesse período, mais especificamente entre 1985 
e 1989 – o presidente da República era José Sarney –, foi realizado 
o IV Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), em que foi anunciado o Plano Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA) que logo na sequência “cedeu”, devido a 
“pressões vindas do patronato rural”.
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Diante do exposto sobre a ocupação territorial sul-rio-gran-
dense, a constituição histórica e legislativa da propriedade, portan-
to da formação fundiária até as efervescências da década de 1980, 
podemos constatar os resultados das desigualdades desse processo 
através das desapropriações para fins de reforma agrária, ou seja, o 
problema da ocupação capitalista da terra promoveu uma massa de 
sujeitos colocados à margem que ainda hoje lutam pelo direito de 
usufruir da terra. 

3. Grito pela terra:
as desapropriações de terra por interesse social
na década de 1990

É uma realidade irônica, de um país como o Brasil, em que a 
maioria das terras, por vezes negligenciadas e improdutivas, encontra-
-se nas mãos de uma minoria, enquanto grande parte da população 
não possui condições mínimas de sobrevivência. Diferentemente dos 
anos 80, a década de 90 mostra um crescimento de processos de desa-
propriação de terra e assentamentos rurais. Esse tempo reserva ainda 
uma “migração” de assentamentos para outras áreas do estado do Rio 
Grande do Sul, por exemplo, para a região Sul, que antes não era con-
siderada uma região propicia ao assentamento e, segundo Processos 
Administrativos do Incra, passa a receber o maior número de desapro-
priações e consequentemente os assentamentos. 

Dessa forma, ao pensarmos a década de 1990, observamos que a 
mesma é marcada por uma reestruturação capitalista neoliberal onde 
diversos governos de outros países aliam-se e comprometem-se em 
executar as ações propostas pela agenda que organizaram. Levando 
em consideração a crise do neoliberalismo o Banco Mundial formu-
lou ações para serem seguidas. Segundo Pereira (2006, p. 15) as ações 



165História do Mundo Rural - Vol. III

Caroline da Silva

eram:  a) reforma de Estado propondo a reestruturação do sistema es-
colar, poder judiciário, seguridade social, finalização do ciclo de pri-
vatizações de empresas e bancos e blindagem das agencias estatais; b) 
combate à pobreza com a criação de projetos paliativos, via empresas 
e organizações não governamentais; c) avanço na liberação dos merca-
dos de trabalho, terra e credito. Segundo Pereira (2006):

Por um lado, o estímulo à mercantilização total do 
acesso à terra rural, a ser viabilizada por mudanças 
institucionais e legais, com o objetivo de elevar a pro-
dutividade da terra, favorecer o livre fluxo de força de 
trabalho no campo, atrair o capital privado para a eco-
nomia rural e potencializar a integração subordinada 
de parcelas específicas do campesinato pobre ao regime 
de acumulação comandado pela burguesia agroindus-
trial-financeira. Por outro lado, a defesa de um rol de 
programas “sociais” no meio rural, a fim de aliviar a po-
breza de maneira focalizada, especialmente em países 
ou regiões onde as tensões no campo possam ameaçar 
ou comprometer a “governabilidade” das “democracias 
de mercado” (PEREIRA, 2006, p. 17).

As elites do país refutaram quanto a necessidade de formulação e 
aplicação de uma política de reforma agrária coesa (ou não permitiram 
que estas fossem criadas). Entretanto, cabe-se destacar que as conquis-
tas advindas do mundo rural para os trabalhadores vêm unicamente da 
pressão feita pelos movimentos de trabalhadores em prol da Reforma 
Agrária através de ocupações e pressões ao governo. Em nosso estudo 
grande parte das desapropriações de terra se deram através de denún-
cias e ocupações a latifúndios improdutivos. A desapropriação destes 
imóveis, pelo estado, caracterizou-se por uma Reforma Agrária redis-
tributiva que consiste na desapropriação de imóveis que não apliquem 
a função social por relação de compra e venda de terras.

O início da década, portanto, correspondia a entraves políticos e 
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econômicos que afetavam todo o sistema político e econômico do país. 
As “políticas agrícolas” propostas pelo então presidente Fernando Collor 
Affonso de Mello não favoreceram o mundo rural; pelo contrário “o 
‘novo padrão de financiamento’, além de reduzir o montante investimen-
to pelo Governo, concentrou o grosso de seus investimentos nas grandes 
empresas” (PICCOLO, 2017, p. 236). Enquanto isso, os pequenos agri-
cultores “receberam uma parcela menor de investimento. O tratamento 
preferencial aos produtores rurais de baixa renda não foi concretizado” 
(PICCOLO, 2017, p. 236).

 
O Governo Collor (1990-1992) foi pautado por um 
total desmonte do aparato público nesse e em diversos 
setores da estrutura administrativa. A realização de as-
sentamentos e a arrecadação de terras praticamente li-
mitaram-se a concluir os processos iniciados na gestão 
anterior. Além disso, foi lançado o Programa da Terra, 
tendo como um dos vértices a inclusão do Exército na 
tomada de decisões e aplicação de medidas no tema, 
bem como a criação das bolsas de arrendamento e a 
aquisição de terra mediante compra para fins de refor-
ma agrária (ÁVILA; LEITE, 2007, p. 84).

Já nos dois Governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-998 
e 1999-2002), foi realizada uma política de assentamentos rurais, pois 
esse governo defendia a tese de que “no Brasil não existiam mais lati-
fúndios e de que não se haviam mais famílias sem-terra” (CARDOSO, 
1991, p. 10). Tal definição levou a acreditar que a situação agrária do 
país seria resolvida, porém tudo não passou de um desacerto que levou 
à ocorrência de mais conflitos e de maior número de ocupações de 
terras pelo MST. 

Com o não sucesso de suas políticas agrárias, FHC radicaliza e 
cria medidas para tentar “dominar as rédeas” de tal política, implan-
tando o Banco da Terra (política de crédito para compra de terras e 



167História do Mundo Rural - Vol. III

Caroline da Silva

criação de assentamentos). Desmantelou a política de crédito especial 
para a Reforma Agrária (criado no Governo de Sarney) e a política de 
assistência técnica, maleficiando as famílias já assentadas. Ao todo, o 
governo FHC promulgou seis ações voltadas diretamente para a ques-
tão agrária, durante os seus dois governos. A primeira, com a criação 
do Banco da Terra; o segundo, com o crédito fundiário de combate à 
pobreza, o terceiro com o financiamento para a “primeira terra”, um 
incentivo ao jovem permanecer no campo; o quarto com a reestrutu-
ração do fundo de terras/Banco da Terra; o  quinto com o Programa 
Nacional de Crédito Fundiário e, por último, o Projeto “Terra Negro 
Brasil” e “Terra para Liberdade” direcionado as comunidades quilom-
bolas. Entretanto, a reforma agrária de mercado moldada pelo gover-
no ia contra a reforma agrária dentro dos moldes dos movimentos 
sociais rurais. 

Considerações finais

Frente ao exposto, podemos elucidar o panorama do processo de 
desapropriação de terra no RS, bem como o aparato legal e sujeitos en-
volvidos nesse processo. Cabe ressaltar, que as leis que foram ordenan-
do o cenário rural nunca foram, de fato, revolucionarias ao meio rural. 
Visto que, sempre deixou a desejar a aqueles que não haviam terra e aos 
pequenos produtores. Porém, serviram para o surgimento de institui-
ções de luta pela terra, reforma agrária e justiça social para pressionar o 
Estado na efetivação de políticas de reforma agrária concretas.

Esses entraves, conflitos e movimentos formados ao longo da his-
tória são sinônimos dessas lacunas que constituem o mundo rural. A 
desapropriação de terras teve sempre dois significados: um colocado 
pelo estado em suas políticas e outro pelo movimento sem-terra. Am-
bos conflitavam e ainda conflitam frente aos interesses e projetos de 
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reforma agrária. Isso está demonstrado, entre outros registros, nos li-
tígios (administrativos ou judiciais) referentes à propriedade da terra. 
Como vimos, desde a década de 1960, já se falava em reforma agrária, 
nunca foi o estado (primeiramente) o executor de uma desapropria-
ção, mas sim o MST mediante as denúncias ao latifúndio improdutivo 
e suas respectivas ocupações.
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Neste texto objetivamos discutir as contradições do projeto de 
construção da barragem do Passo Real. Este trabalho consiste 

na análise de alguns resultados preliminares da elaboração de nossa 
Tese de Doutorado, cujo objeto concerne ao processo de luta pela terra 
dos Afogados do Passo Real. Primeiramente, analisaremos como se de-
senvolveu o projeto de Estado que idealizou a construção da barragem 
do Passo Real a partir de uma análise do desenvolvimento do setor elé-
trico brasileiro mediante os conceitos de ideologia e hegemonia. Em 
um segundo momento, discutiremos as contradições desse processo 
problematizando o conceito de modernização. 

Para tanto, nos utilizaremos das seguintes fontes: documentos 
encontrados no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fortaleza dos 
Valos (STR-FV); os arquivos da superintendência do Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária no Rio Grande do Sul (IN-
CRA/RS); anais de sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Rio 
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Grande do Sul (AL/RS); algumas Mensagens do Governador à AL/
RS; documentos elaborados e interceptados pelo Serviço Nacional de 
Informações (SNI) e um livro de memórias escrito pelo Prefeito de 
Ibirubá entre 1963 e 1968.

A partir de 1963, para a construção da Central Hidrelétrica do 
Passo Real, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul desapropriou 
mais de 23.000 hectares de terras na região do Alto Jacuí ─ especifica-
mente nos munícipios de Cruz Alta, Ibirubá e Espumoso, desalojando 
milhares de famílias. De acordo com relatório da Companhia Esta-
dual de Energia Elétrica (CEEE), datado de 8 de setembro de 1969, 
foram desapropriadas 3129 propriedades rurais, dentre essas, 1498 à 
margem direita do Rio Jacuí e 1631 à margem esquerda. Nesse contex-
to, segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), aproximadamente 2000 famílias de agricultores 
foram atingidas. 

No entanto, as origens do projeto de construção da barragem do 
Passo Real são mais antigas, remontando aos idos de 1951. Duran-
te o governo estadual de Ernesto Dornelles, foi formada a Comissão 
Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, assinada entre os governos do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso.  Essa Comissão alinhavou estudos e propostas 
para o desenvolvimento de obras adjacentes às bacias dos rios Paraná 
e Uruguai. O principal objetivo era fomentar o potencial hidrelétrico 
com vistas ao incremento do processo de industrialização. 

Mediante essas propostas, o então Governador do Rio Grande 
do Sul, Ildo Meneghetti (1958), afirmou ter tomado a iniciativa e ala-
vancou diversos estudos técnicos, em diversas regiões do Estado. Um 
deles versava sobre a transposição da bacia do rio Jacuí. No governo 
seguinte, Leonel Brizola (1960) assinalou que em um estudo sistemá-
tico de novos potenciais hidrelétricos, a CEEE constatou a existência 
de dois locais no rio Jacuí com boas possibilidades de acumulação. As-
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sim, a CEEE já havia contratado um levantamento aero fotográfico do 
maior dos dois, o “assim chamado Passo Real”, onde já estavam execu-
tando sondagens geológicas.  

Em 1963, em sua segunda gestão, Ildo Meneghetti tomaria as 
medidas efetivas para a construção da barragem. Desapropriaria as 
terras e encaminharia um pedido de financiamento para o programa 
estadunidense “Aliança para o Progresso”1. Nos anos seguintes, os fi-
nanciamentos internacionais seriam chancelados. As medições e de-
marcações dos terrenos teriam lugar, as famílias seriam desalojadas e 
em 1968 as obras começariam. Em 1973 a Central Hidrelétrica do 
Passo Real entraria em operação enquanto milhares de famílias se en-
contrariam em situação de desamparo.   

Cabe pontuar que após 1950, o Brasil alavancaria uma política 
econômica sob a égide da “ideologia desenvolvimentista”, orientação 
econômica de industrialização pela iniciativa privada, mas gerenciada 
pelo Estado, que captava e orientava os recursos financeiros (TEDES-
CO; SEMINOTTI; ROCHA, 2018, p.6). A partir dessa política, o 
Brasil lançaria as bases para tornar a hidroeletricidade a principal fon-
te energética do país. Conforme Rocha (2012), somado aos fatores 
naturais – já que o Brasil detêm 12% das reservas de água doce super-
ficial do planeta e um relevo bastante planáltico que favorece a insta-
lação de hidrelétricas –, agrega-se um discurso ideológico que buscou 
legitimar a pauta assumindo que o Brasil teria uma “vocação” para a 
hidroeletricidade. Neste sentido, vamos realizar uma breve ilustração 
do desenvolvimento do Sistema Elétrico Brasileiro para compreender 
e problematizar como a hidreletricidade se tornou um projeto de Es-

1  A “Aliança pelo Progresso” foi um programa oriundo da política externa norte-americana 
para a América Latina no início dos anos 1960. Através desta política, os Estados Unidos pre-
tendiam preservar sua hegemonia continental subordinada à estratégia mais ampla de manu-
tenção das estruturas capitalistas de produção. Seus efeitos tiveram grande impacto no conti-
nente atingindo aspectos materiais e simbólicos, influenciando nas concepções de democracia, 
desenvolvimento, segurança, reformas bem como às próprias identidades latino-americanas 
(BARBOSA, 2008, p.4).   
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tado a partir da discussão de conceitos como ideologia, hegemonia e 
modernização.  

A primeira usina hidrelétrica brasileira foi instalada em 1883 em 
Diamantina (MG), a UHE Ribeirão do Inferno (afluente do rio Jequi-
tinhonha), com 0,5 MW de potência e 2 km de linhas de transmissão. 
Foi instalada e explorada por uma autoprodutora, a mineradora Santa 
Maria. Em 1889, entrou em operação a primeira hidrelétrica nacional 
considerada de grande porte, a UHE Marmelos-Zero (4 MW de po-
tência), no rio Paraibuna, município de Juiz de Fora (MG), que já unia 
Estado e Iniciativa Privada na geração de energia, sendo que a Compa-
nhia Mineira de Eletricidade era controlada pelo industrial Bernardo 
Mascarenhas (ROCHA, 2012, p. 77). 

Embora o início da exploração hidrelétrica tenha ocorrido por 
meio de investidores regionais, duas companhias predominaram no 
cenário nacional nos primeiros anos. A Brazilian Traction Light & 
Power (LIGHT) de origem canadense, e a American & Foreign Power 
Company (AMFORP), estadunidense, que atuou através de suas fi-
liais, as Empresas Elétricas Brasileiras. Já, em relação ao Sul do Brasil, 
a energia elétrica fora instalada pela primeira vez em Porto Alegre, em 
1887, mediante o empreendimento dos franceses Aimable Jouvin e S. 
Dernuit, que fundaram a Cia Fiat Lux, uma usina termoelétrica mo-
vida à lenha junto a área portuária da cidade (PIRES, 2010, p.9). Nos 
anos 1920, o grupo estadunidense Eletric Bond and Share constituiu a 
Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense (CEERG); contudo, 
os serviços da CEERG não chegaram ao interior do Estado (PIRES, 
2010, p. 14). 

Durante os anos 1930 e 1940, a produção e distribuição de ener-
gia no Brasil se concentrava na mão de monopólios estrangeiros atra-
vés da LIGHT e AMFORP.  O Grupo LIGHT atuava nas regiões 
mais urbanizadas do país, principalmente nas cidades do Rio de Janei-
ro e São Paulo, edificando dois complexos elétricos separados baseados 
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em dois sistemas de geração, o de Cubatão-SP e o de Ribeirão das La-
ges-RJ. Segundo Rocha, o primeiro empreendimento da LIGHT no 
Brasil foi a UHE Edgar de Souza ou Parnaíba, construída entre 1899 e 
1901 no Rio Tietê, com potência inicial de 2 MW (2012, p. 77). 

Em 1905, a empresa passou a atuar no Rio de Janeiro ao adquirir 
o controle acionário da concessionária de iluminação a gás, a empresa 
belga Société Anonyme du Gaz de Rio de Janeiro. A expansão da ca-
pacidade instalada durante algumas décadas foi baseada na ampliação 
das unidades geradoras já existentes, mantendo-se próximas aos cen-
tros consumidores, o que dispensava a necessidade de buscar novos 
potenciais hidrelétricos mais distantes. Contudo, em fins da década de 
1940, os potenciais explorados já se encontravam praticamente esgo-
tados (MARTINS, 2009, p. 30). 

Já, a AMFORP, iniciou suas atividades no Brasil na década de 
1920, ao comprar pequenas concessionárias no interior de São Pau-
lo que abasteciam o complexo cafeeiro do oeste paulista. A partir de 
1940 a AMFORP expandiu seus investimentos para outros Estados, 
como Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. Em 1950, a empresa americana detinha 20,1% do mer-
cado nacional de geração de energia elétrica. É importante recuperar-
mos aqui que tanto a LIGHT quanto a AMFORP tiveram seu auge 
de participação no mercado durante os anos 1940; depois disso, foram 
paulatinamente diminuindo até os anos 1960.

Em função da crescente urbanização e industrialização que o 
Brasil passou durante os anos 1940, a produção de energia começou 
a ficar aquém da demanda, já se observando um cenário de escassez.  
Nesse sentido, buscando suprir a demanda energética, foram se es-
boçando algumas iniciativas estatais no setor elétrico.  Já, em 1934, 
durante os primeiros anos do governo Vargas foi instituído o decreto 
do Código de Águas, instrumento jurídico que definiu a regulação do 
setor elétrico nacional por mais de três décadas. 
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O Código tornava o potencial hidrelétrico brasileiro um patri-
mônio da União e definia medidas de controle sobre as concessionárias 
de energia mediante a fiscalização técnica e financeira. Essas políticas 
acabaram confrontando os interesses das corporações estrangeiras e 
abrindo espaço para novas iniciativas de ordem estatal no setor. Em 
1939, já no Estado Novo, o governo Vargas criou o Conselho Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), que diretamente subordinado 
ao gabinete de Getúlio, tinha por objetivo regulamentar o Código de 
Águas e interligar os sistemas isolados, bem como manter o governo 
informado sobre as questões do ramo (MARTINS, 2009, p. 32). 

Embora o Governo Federal tenha realizado esforços neste âm-
bito, as primeiras experiências estatais de geração de energia elétrica 
partiram dos governos estaduais. O pioneiro foi o Rio Grande do 
Sul, que para suprir as carências energéticas dos polos industriais de 
São Leopoldo e Caxias do Sul, criou em 1943 a Comissão Estadual 
de Energia Elétrica (CEEE). Neste compasso, em 1945 foi fundada 
no Rio de Janeiro a Empresa Fluminense de Energia (EFE).  A partir 
de 1945, evidenciou-se um movimento de transição no desenvolvi-
mento do sistema elétrico nacional ─ em razão de que, se no começo 
dos anos 1950, o capital privado estrangeiro era predominante face os 
investimentos estatais, em 1960 a situação praticamente se inverteria. 
Conforme Martins, havia duas correntes participando ativamente da 
disputa política no campo do setor elétrico:  

A primeira, claramente nacionalista, era marcada por 
um pensamento amplamente favorável a intervenção 
do Estado na economia, notadamente nos setores de 
infraestrutura, como no caso da produção, distribuição 
e comercialização de energia; este grupo creditava ao 
Estado à responsabilidade por ser o agente central na 
impulsão do desenvolvimento industrial. Além disso, 
os discursos que engrossavam as fileiras nacionalistas 
culpavam as empresas estrangeiras e a situação de mo-
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nopólio pelo recuo dos investimentos na expansão da 
oferta de energia no país. A outra corrente político-e-
conômica, orientada pelos princípios do liberalismo 
econômico e do livre mercado, defendia uma postura 
simpática à primazia, quando não exclusividade, da 
participação do capital privado em todos os setores da 
economia. Em consequência, defendia a manutenção 
do controle do setor elétrico por parte dos grupos es-
trangeiros (MARTINS, 2009, p.39). 

É possível apreendermos que, apesar do confronto na arena 
política, e dos esforços das empresas estrangeiras para manter seus 
privilégios, a crescente demanda e a consequente escassez foram 
estimulando iniciativas estatais que se expandiram pelo Brasil ao longo 
dos anos 1950. No rumo da pioneira CEEE, surgiram 16 empresas 
estaduais até 1962. Lima (1984, p.106) afirma que a atuação dos go-
vernos estaduais na expansão do sistema elétrico brasileiro cumpriu 
um papel estratégico, tendo em vista que, à medida que as iniciati-
vas do governo federal eram obstruídas no Congresso, foram os Es-
tados os responsáveis por dar continuidade ao fomento da geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica.  

Nesse contexto, em 1954 foi encaminhado o projeto de lei para 
a criação do Plano Nacional de Eletrificação (PNE), que almejava su-
perar o déficit energético estimando em dez anos poder interligar os 
sistemas elétricos e uniformizar as frequências de transmissão e distri-
buição. Em 1960 o a criação do Ministério de Minas e Energia incor-
poraria o projeto do PNE, bem como o CNAEE e o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ao longo de todo governo 
JK, o Estado trilhou o caminho da estatização da geração de energia 
elétrica, se tornando, em poucos anos, responsável pela maior parte da 
produção. Neste sentido, as empresas públicas, tanto federais quanto 
estaduais, tornaram-se os principais agentes da expansão da capacida-
de geradora. Deste modo, o lançamento do projeto de lei de criação 
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das Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás), se configurou como 
um marco no avanço das ações estatizantes no setor elétrico.  

Sendo assim, a partir do golpe civil-militar de 1964 ─ e das con-
seguintes políticas implementadas pelo regime ─, verificamos a con-
solidação do controle estatal no sistema elétrico brasileiro. A título de 
exemplificação, recupera-se aqui que, em seguida, o governo criou o 
DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) órgão 
destinado à normatização que centralizaria a ação do Governo Federal 
no setor elétrico. Neste âmbito, o modelo de planejamento em escala 
regional foi se transformando em um processo setorial cada vez mais 
integrado.  

A criação de duas novas subsidiárias de âmbito regio-
nal, a Eletrosul e a Eletronorte, criadas respectivamen-
te nos anos de 1968 e 73, aos moldes das já existentes 
Furnas e Chesf, completou o mosaico das subsidiárias 
de escala regional. O período de sucessivos governos 
militares tornou a distribuição da atuação das estatais 
bem ‘encaixadas’: cada empresa detinha uma exclusi-
vidade sob uma certa porção do território. Não havia 
“espaço vazio”, todos os cantos do território estavam 
ocupados por alguma subsidiária federal. As empre-
sas federais de atuação local foram integradas aos res-
pectivos quadros das empresas regionais, tais como a 
Termochar e a Sotelca. Destaca-se também o projeto 
em conjunto com o Paraguai, facilitado pelas relações 
fraternas entre governos militares conservadores e au-
toritários em ambas as nações, que teve por objetivo a 
construção de uma grande hidrelétrica na fronteira e a 
constituição da subsidiária Itaipu Binacional, em 1974 

(MARTINS, 2009, p. 56).

 Nesse sentido, o sistema elétrico brasileiro no período se ca-
racterizou fundamentalmente pelo protagonismo assumido pelo go-
verno federal, por meio da Eletrobrás e de suas subsidiárias regionais; 
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da mesma forma que pelo aumento da tendência de construção de 
hidrelétricas cada vez mais distantes dos maiores centros urbanos, e, 
consequentemente, a ampliação das redes de transmissão conectando 
localidades separadas por centenas de quilômetros. Nesse cenário, re-
gistra-se que, em 1963, o setor hidrelétrico representava 78,04% da 
produção nacional, em 1978 chegou a 87,76%, alcançando 89,96% 
em fins dos anos 1980 (MARTINS, 2009, p. 59).  

Essa contextualização demonstra como a hidreletricidade foi se 
consolidando como um projeto de Estado. Neste âmbito cabe discu-
tir à luz da interpretação do Estado ampliado de Gramsci (1984). Do 
entrelaçamento da “sociedade civil” e “sociedade política” resulta a 
correlação de forças que determina o exercício da hegemonia por par-
te de determinados setores. A noção de hegemonia propõe uma nova 
relação entre estrutura e superestrutura tentando se distanciar da de-
terminação da primeira sobre a segunda. A sociedade civil adquire um 
papel central, bem como a ideologia, que aparece como constitutiva 
das relações sociais (CAVALCANTI, 2010, p. 71). Logo, seria através 
desse aparato hegemônico do Estado que as classes dominantes impo-
riam sua ideologia às classes dominadas. 

Nesse sentido, os projetos desenvolvimentistas de modernização, 
que preconizaram pela hidreletricidade através da burocracia estatal e 
dos discursos oficiais, constituem um aparelho de hegemonia do Esta-
do.  Nota-se uma ideologia do progresso, que liga automaticamente as 
grandes barragens à noção de desenvolvimento. Essa ideologia nasce 
nos anseios da classe dominante e se dissemina na população em geral 
como senso comum, como forma de uma verdade inconteste (ZEN, 
2007, p. 106).  Para compreender como a barragem do Passo Real foi 
fruto de uma ação hegemônica ideologicamente construída, faz-se ne-
cessário analisar o conceito de ideologia em sua historicidade. 

Segundo Löwy (1991, p. 11), o conceito nasce com o enciclo-
pedista francês Destutt de Tracy em 1801. Originalmente a discussão 
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do conceito era um subcapítulo da zoologia, pelo qual se buscava en-
tender a relação dos organismos vivos com o ambiente e mediante a 
percepção sensorial se chegaria às ideias. Em 1812, Napoleão atacara 
discursivamente Tracy o chamando de ideólogo. No entanto, aplicaria 
outro sentido para o termo, assinalando que os ideólogos eram me-
tafísicos que faziam abstração da realidade e viviam em um mundo 
especulativo.  

Por conseguinte, é a partir do sentido impresso por Napoleão 
que Marx encontrará o termo em debates de revistas e jornais. Esse 
período, por volta da década de 1840, é justamente quando Marx 
produz uma virada intelectual da dialética idealista de Hegel para a 
construção do método materialista dialético. Assim, rediscute o termo 
escrevendo A Ideologia Alemã em 1846 (LÖWY, 1991, p. 12). É neste 
tratado que Marx começará a debater o conceito com mais profun-
didade. Marx destaca que a produção das ideias, das representações e 
da consciência está direta e intimamente ligada à atividade material e 
ao comércio material dos homens. São os homens que produzem suas 
representações e suas ideias tais como são condicionados por um de-
terminado desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações 
que a elas correspondem (MARX, 1998, p. 18-19). 

Nesse processo de representação, as classes dominantes realiza-
riam uma projeção invertida da realidade, fazendo com que seus inte-
resses próprios se apresentem como o interesse geral (MARX, 1998, p. 
30). Portanto, a sociedade tomaria consciência real através de formas 
ideológicas como a religião, filosofia, a moral, o direito e as doutrinas 
políticas. Assim a ideologia para Marx tem um sentido pejorativo, um 
conceito crítico que implica ilusão, à consciência deformada da reali-
dade que se dá pela ideologia dominante. Na trajetória do marxismo 
posterior a Marx, a ideologia ganhará outros sentidos. Lenin entendeu 
a ideologia como qualquer concepção da realidade social ou política, 
vinculada aos interesses de certas classes sociais. Segundo Lenin, existi-
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ria uma ideologia burguesa e uma ideologia proletária (LÖWY, 1991, 
p. 12).   

Conforme Löwy, na perspectiva de Karl Mannheim, existiria 
uma distinção entre o conceito de ideologia e utopia. Ideologia seria o 
conjunto das concepções, ideias, representações, teorias, que se orien-
tam apara a estabilização, ou legitimação, ou reprodução da ordem 
estabelecida. Por outro lado, a utopia se refere àquelas ideias, represen-
tações, teorias que aspiram uma outra realidade, uma realidade ainda 
inexistente. A utopia seria a dimensão crítica ou a negação da ordem 
social existente e se orientaria para a ruptura. Nessa esteira, Löwy pro-
pusera a hipótese de entender a ideologia como uma visão social de 
mundo, um conjunto estruturado de valores, representações, ideias e 
orientações cognitivas que seria determinado por um ponto de vista 
social, de classes sociais determinadas (1991, p.13,14).  

No caso de Gramsci, que, embora não tenha tido acesso à Ideo-
logia Alemã em específico2, faz uma densa análise das obras de Marx, 
implicando numa releitura de vários pontos da tradição marxista na 
primeira metade do século XX. Um ponto central foi justamente a 
questão da ideologia e da hegemonia como já citamos. Ao ressaltar a 
centralidade da superestrutura, Gramsci entende a ideologia como o 
campo ideativo e axiológico da sociedade estando fundamentada nas 
posições de classe. A ideologia seria percebida como relação de poder, 
um dos aspectos de dominação de classe, um instrumento privilegiado 
para a classe dominante assegurar a coesão social (PERRUSI, 2015, 
p. 418). Assim, seria comum que um determinado grupo social do-
minado adotar a concepção de mundo do grupo dominante, mesmo 
estando em contradição com sua atividade prática (CAVALVANTI, 
2010, p. 74).  

Desse modo, para compreender o processo de desenvolvimen-
to da barragem do Passo Real, como uma ação ideológica executada 
pelo aparato hegemônico estatal, é importante reiterar os aspectos da 
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ideologia enquanto uma visão de mundo determinada pelos interesses 
de um determinado grupo social, que faz os interesses próprios deste 
grupo serem apresentados como interesses gerais, neste caso, interesses 
sociais, públicos, configurando um projeto de Estado.  

Portanto, foi mediante um projeto de Estado que visava a in-
dustrialização eletrointensiva baseada da hidreletricidade que o em-
preendimento do Passo Real foi elaborado. Articulado entre as esferas 
federais e estaduais, foi esta última que encabeçara o desenvolvimento 
direto da obra. Em um de seus discursos, o Governador Ildo Mene-
ghetti afirmava que a industrialização era o caminho para solucionar 
os problemas sociais, delineando que os pilares de seu governo seriam 
Energia, Transporte e a Comunicação (REBELLO, 2011, p. 29). Per-
cebe-se claramente o componente ideológico de seu discurso. A indus-
trialização, para qual o setor energético era peça chave, é apresentada 
como de primordial interesse social, público, a partir do desenvolvi-
mento que ela traria, os problemas e as mazelas sociais seriam resol-
vidos. 

Por sua vez, esse projeto de Estado no Brasil estava intimamente 
ligado a ação ideológica e hegemônica dos Estados Unidos perante a 
América Latina através da “Aliança para o Progresso”. Buscava-se forjar 
uma identidade homogênea e monolítica para os países do continente. 
Defendia-se a tese de que a América Latina teria natural inclinação 
pela liberdade econômica e democrática, baluarte do sistema capitalis-
ta. Através deste discurso advogava-se que a segurança do continente 
estaria garantida mediante a manutenção do capitalismo. Pragmatica-
mente, isso asseguraria a América Latina como área estratégica para 
a aplicação de capitais norte-americanos, eminentemente privados. 
Em outros termos, no curso da “internacional capitalista”, expressão 
cunhada por Dreifuss, era reservada à América Latina a condição de 
“reserva de potência” (BARBOSA, 2008, p. 15-16). 

Assim, os projetos coordenados pela “Aliança para o Progresso” 
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financiariam várias ações do período que conhecemos como Ditadura 
Militar, ou Ditadura Civil-militar, tendo em vista o intenso apoio de 
alguns setores da sociedade civil. Em decorrência disso, a nova ordem 
política inaugurada seria marcada por uma intensa repressão a diver-
sos setores da sociedade que não se alinhassem às ideias propostas 
pelo novo governo. No Rio Grande do Sul, o principal apoiador do 
Golpe foi o então governador, Ildo Meneghetti. Assim após os desdo-
bramentos de 1964, com a crescente consolidação do Regime, muitas 
das políticas públicas, de cunho desenvolvimentista, financiadas por 
órgãos internacionais alinhados com as diretrizes da “Aliança para o 
Progresso”, começaram a se materializar, como foi o caso da barragem 
do Passo Real. 

Ildo Meneghetti sinalizou que o Projeto da Barragem e Usina do 
Passo Real, em estreita vinculação com a ampliação da Usina Jacuí, 
estaria em termos finais, devendo ser apresentado no início de 1966 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco Na-
cional de Desenvolvimento (BNDE) para encaminhar o financiamen-
to. O governador destacou ainda que contatos preliminares já haviam 
sido feitos e esperavam que as solicitações seriam atendidas (MENE-
GHETTI, 1965).   

No início de 1969, o governador Walter Peracchi Barcellos as-
sinala que para a construção da CHE Passo Real já havia conseguido 
um financiamento de NCr$ 144.500.000,00 junto ao BNDE e esta-
vam ultimando as negociações para efetivar um financiamento de US$ 
27.400.000,00 perante a “Aliança para o Progresso” (BARCELLOS, 
1969). No mesmo ano, o Presidente Costa e Silva publicou um Decre-
to de Lei que autorizava ao Estado do Rio Grande do Sul, juntamente 
com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a realizar a operação 
de empréstimo externo com a Agência Norte-Americana para o De-
senvolvimento Internacional – USAID, destinada ao financiamento 
de parte da construção da Usina Hidrelétrica de Passo Real. Portanto, 
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o valor da operação foi de US$ 27.400.000,00, à taxa de juros de 6% ao 
ano, a ser pago no prazo de 25 anos, com 4 anos e 6 meses de carência, 
em prestações semestrais (BRASIL, 1969). 

Essa autorização decretada por Costa e Silva corrobora que a em-
presa do Passo Real fora desenvolvida com capital estrangeiro, e, nesse 
caso, principalmente norte-americano, já que a USAID, vinculada às 
diretrizes da “Aliança para o Progresso”, fora um dos principais órgãos 
internacionais que financiara as políticas do regime ditatorial.  

Contudo, algumas forças políticas reagiram a este processo de-
nunciando suas práticas.  Em setembro de 1968, o deputado estadual 
do MDB, Lauro Hagemman, denunciava um edital publicado pela 
CEEE no periódico Correio do Povo. Segundo Hagemman, o edi-
tal convidava empresas estaduais e nacionais para o fornecimento de 
materiais para a construção da Central Hidrelétrica do Passo Real. 
Contudo, o parlamentar assinalava que, em certo momento, no edital 
constava que a compra de equipamentos seria paga por meio de um fi-
nanciamento junto ao USAID. Desse modo, Hagemann argumentava 
que a publicação era totalmente dispensável, já que todos os materiais 
seriam de procedência norte-americana e que o edital só serviria para 
engodar a opinião pública sul-rio-grandense (1968, p.320). As denún-
cias do deputado expõem as primeiras contradições do empreendi-
mento do Passo Real e evidenciam seu caráter ideológico. Mediante o 
aparato hegemônico do Estado, os interesses do capital internacional 
tentavam se colocar como interesses públicos nacionais. Projetavam 
um cenário onde as empresas locais poderiam fazer parte daquele pro-
cesso de modernização que ajudaria a solucionar os problemas do país. 
O governo militar brasileiro programou uma política de construção 
de grandes hidrelétricas, custeadas por um profundo endividamento 
externo, fornecendo, desta forma, energia barata para as indústrias 
transnacionais e para os aglomerados urbanos que cresciam desorde-
nadamente em decorrência do êxodo rural, fruto do aprofundamento 
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das relações capitalistas no campo. As indústrias eletrointensivas das 
empresas transnacionais foram instaladas em grande número, o que 
levou os planejadores contratados pelo governo militar a projetarem 
novos aproveitamentos para o fornecimento de energia hidrelétrica 
(ESPÍNDOLA, 2009, p. 33).   

Nesse sentido, a denúncia do deputado Hagemann também de-
monstra o caráter oligopolista que balizou o processo de construção 
de usinas hidrelétricas, durante a ditadura. Para Sevá (2008), a usina 
tem que ser vista como uma “unidade de negócios”, cuja atividade-fim 
é gerar e vender eletricidade, se possível, sem parar. Um negócio que 
atua num mercado marcadamente oligopólico, e no caso brasileiro, re-
gulado de modo “desregulatório”, por mais estranho que isso pareça. 
Sendo capital fixo, incorpora trabalho morto e materiais da nature-
za em escala ultra intensiva, e é utilizado intensivamente, embora em 
condições objetivamente bastante variáveis ao longo das horas, dos 
meses e das décadas. Fica tudo sujeito à degradação operacional e orga-
nizacional, e exposto a vários tipos de riscos técnicos e sociais (SEVÁ, 
2008, p.44). Do ponto de vista da história social e econômica, um dos 
fios condutores do processo é a concentração de capital nas maiores 
usinas, ao mesmo tempo em que se constitui um complexo industrial 
financeiro, praticamente oligopolista.  

No texto “Mito do desenvolvimento econômico”, Celso Furtado 
assinala: 

A forma oligopólica de coordenação de decisões, graças 
a sua enorme flexibilidade, pôde ser transplantada para 
o espaço semi-unificado que se está constituindo no 
centro do sistema capitalista. Favorecendo por todas as 
formas a inovação, o oligopólio constitui poderoso ins-
trumento de expansão econômica. À liberdade de ação 
que vêm gozando as firmas oligopólicas, o comércio 
de produtos manufaturados entre os países cêntricos 
cresceu com extraordinária rapidez no correr dos dois 
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últimos decênios. Por outro lado, a enorme capacidade 
financeira que essas firmas tendem a acumular leva-as a 
buscar a diversificação, dando origem ao conglomera-
do internacional, que é a forma mais avançada da em-
presa moderna (FURTADO, 1974, p. 14). 

No caso do Passo Real, o Estado detivera o controle e a execução 
do projeto, contudo financiado por capital estrangeiro e mediado por 
interesses de oligopólios multinacionais. Também é necessário reite-
rar, que este Estado era extremamente autoritário, e aqueles que ou-
sassem a se manifestar contrariamente eram banidos, como no caso do 
deputado Lauro Hagemann.  

Nesse sentido, é cabível pensar o caráter ideológico do empreen-
dimento do Passo Real mediante o conceito de “modernização”. De 
acordo com Klaas Woortmann, de um modo geral, as teorias da mo-
dernização focalizam a dimensão psicossocial do processo de mudança 
desde uma situação abstratamente concebida como tradicional para 
outra definida como moderna e referida ao tipo capitalista-ocidental. 
Para o autor, quase todas essas teorias derivam, de uma forma ou de 
outra, da formulação weberiana do “espírito capitalista” e da “ética 
protestante”. Entretanto, segundo Woortmann (2009, p.8), tais teo-
rias da modernização, fundamentalmente desenvolvidas nos Estados 
Unidos, não cabem para explicar às realidades latino-americanas. 

Desse modo, para que se entenda o problema da modernização, 
é imprescindível que se compreenda a noção de desenvolvimento a ela 
associada. Conforme Woortmann o desenvolvimento pode derivar da 
modernização ─ vista essa última como uma configuração de valores 
e atitudes. Mas também é possível perceber a modernização como 
um obstáculo ao desenvolvimento, na medida em que esse é visto não 
como crescimento econômico, medido através de indicadores quanti-
tativos, mas como um processo de autonomização de decisões relativo 
ao crescimento (2009, p. 37). A modernização pode, então, ser um fa-
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tor de dependência. Nessa concepção, desenvolvimento confunde-se 
com crescimento econômico. Ainda que, evidentemente, desenvolvi-
mento pressuponha crescimento, esses dois processos não são equiva-
lentes. Muito pelo contrário, na situação específica da América Latina, 
o crescimento, e a modernização a ela associada, podem caracterizar-se 
como anti-desenvolvimento, na medida em que podem acentuar a de-
pendência externa e a satelitização interna das respectivas sociedades 
(WOORTMANN, 2009, p. 4).    

Neste âmbito, Celso Furtado sinaliza que o fenômeno da depen-
dência se manifesta inicialmente sob a forma de imposição externa de 
padrões de consumo. Portanto, a reprodução de formas sociais ligadas 
as formas de comportamento condicionadas pela dependência o autor 
chama de subdesenvolvimento (1974, p. 41). Diretamente conecta-
do a isto está o que Furtado chama de modernização. Um processo 
de adoção de padrões de consumo sofisticados (privados e públicos) 
sem o correspondente processo de acumulação de capital e progresso 
nos métodos produtivos. Quanto mais amplo o campo do processo de 
modernização (e isso inclui não somente as formas de consumo civis, 
mas também as militares) mais intensa tende a ser a pressão no sentido 
de ampliar o excedente, o que pode ser alcançado mediante expansão 
das exportações, ou por meio de aumento da taxa de exploração, vale 
dizer, da proporção do excedente no produto liquido (FURTADO, 
1974, p. 40).    

Com a pressão, no sentido de acompanhar a renovação dos pa-
drões de consumo no centro se mantém, surge uma tendência à con-
centração da renda com reflexos nas estruturas sociais as quais tendem 
a assemelhar-se às dos países tipicamente subdesenvolvidos. Este pon-
to põe em evidência que o fenômeno que chamamos de dependência 
é mais geral que o subdesenvolvimento. Toda economia subdesenvol-
vida é necessariamente dependente, pois o subdesenvolvimento é uma 
criação da situação da dependência (FURTADO, 1974, p. 43). É nessa 
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lógica que se desenvolve o projeto modernizador levado a cabo pela 
ditadura no qual se inseriu a construção da CHE Passo Real.

Ainda sob essa ótica, segundo Martins, o caráter centralizador 
e autoritário assumido pelo Estado, contribuiu para que a expansão 
do sistema elétrico assumisse uma forma particular, caracterizada pela 
construção de grandes barragens que pouco considerava questões so-
ciais ligadas às comunidades rurais e aos impactos ambientais associa-
dos (2009, p. 61). Portanto, na maioria dos casos, a construção das 
usinas e as consequentes inundações acabavam atingindo um signifi-
cativo número de pessoas que tinham de deixar suas terras sem muita 
escolha, recebendo pequenas indenizações em dinheiro ou ficando 
à mercê da incerteza de serem reassentados. Ademais, entre 1948 e 
1973, o Código de Águas permaneceu como letra morta. A sequência 
de procedimentos burocráticos que precedia a construção de grandes 
hidrelétricas não incluía qualquer procedimento relativo à preserva-
ção ambiental e às populações afetadas. Qualquer estudo neste sentido 
era acoplado a outros estudos e projetos, não havendo qualquer apro-
fundamento sobre as consequências socioambientais da construção 
das barragens (ESPÍNDOLA, 2009, p. 41).   

Fica evidente que, na construção de Usinas Hidrelétricas, a partir 
de grandes barragens no Brasil, o bem-estar e o desenvolvimento das 
comunidades locais não é priorizado ─ em verdade, o que ocorre é o 
contrário disso, é, na maioria das vezes, ignorado. A população local é 
vista como um problema, um obstáculo a ser removido para liberar a 
área (ZEN, 2007, p.91).  Isto corrobora o caráter ideológico do pro-
cesso de modernização exercido pelo aparelho hegemônico do Estado. 
Como dizia Marx, a ideologia projeta uma imagem invertida da rea-
lidade. Professava-se o discurso de que a industrialização resolveria os 
problemas do país, enquanto de fato os problemas e as contradições 
sociais só aumentavam como resultado dessa modernização. 

No caso do Passo Real, milhares famílias foram desalojadas de 
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suas terras e de suas casas sem nenhuma contrapartida e benefício às 
comunidades atingidas. Em 1968, na mesma época em que as obras 
da CHE Passo Real iniciaram, algumas lideranças regionais do Alto 
Jacuí fundaram uma cooperativa de eletrificação rural. A Cooperati-
va Regional de Eletrificação Rural Alto Jacuí (COPREL) começou a 
distribuir eletricidade no campo através da compra junto à CEEE.  Se-
gundo as memórias do já citado Olavo Stefanello (2008), um de seus 
fundadores e principais líderes, as necessidades das famílias de agri-
cultores da região não eram atendidas pelas grandes concessionárias e 
tampouco eram vistas como prioridade para o poder público.  

Isso demonstra que o desenvolvimento da CHE Passo Real servia 
a um projeto de modernização voltado para a industrialização finan-
ciada pelo capital internacional. Não guardava ligações diretas com 
o processo de eletrificação rural iniciado na região. Como apontado 
por Olavo Stefanello, não era do interesse do aparato hegemônico do 
Estado investir na eletrificação do meio rural.  Quando Ildo Mene-
ghetti discursara dizendo que a industrialização resolveria os proble-
mas sociais, ele afirmou: “A própria Reforma Agrária não terá senti-
do econômico se não tivermos bases para industrializar a produção 
da terra” (MENEGHETTI, 1964). Tendo em vista que no início dos 
anos 1960 a Reforma Agrária era uma pauta central, Ildo Meneghe-
tti parte dela para legitimar seu discurso. No entanto, seu principal 
objetivo era a industrialização e não a Reforma Agrária (REBELLO, 
2011, p. 30). Isso reforça seu viés ideológico, colocava que era funda-
mental industrializar o trabalho na terra, contudo, o empreendimento 
hidrelétrico que ele alavancara não contribuiria diretamente para o de-
senvolvimento das comunidades rurais, pelo contrário, aguçaria suas 
contradições sociais. 

Em 11 de agosto de 1967, o deputado Fernando Gonçalves da 
ARENA, fez uma manifestação que corrobora o fato de que as obras 
do Passo Real não estavam preocupadas com a eletrificação rural das 
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comunidades locais. O deputado defendeu políticas públicas que fo-
mentassem a eletrificação rural e criticou a postura da CEEE referente 
à questão: 

É preciso, portanto, que se vença a resistência de alguns 
e se leve energia elétrica às propriedades rurais e não 
apenas às cidades, vilas ou povoados. Precisamos, pois, 
romper, com a ajuda da energia elétrica, a barreira do 
subdesenvolvimento, eliminando a miséria dos campos 
e estabelecendo padrão dignos de vida para o homem 
rural. O problema da eletrificação rural não pode ser 
visto apenas sob o ângulo da possibilidade de consumo 
per capita e do lucro, mas sobretudo com a visão mais 
ampla dos benefícios econômicos e sociais. (GON-
ÇALVES, 1967, p. 174).

   
Na sequência, Fernando Gonçalves complementa dizendo que 

o homem do campo não pode permanecer em plano secundário nos 
projetos das companhias de energia elétrica, e a eletrificação rural não 
pode continuar negligenciada, porque a consideram não lucrativa. 
Por conseguinte, em outra fala do mesmo dia, o Deputado crítica a 
CEEE que: “que preocupada, com justa razão, com as grandes obras 
de geração de energia não tem dispensado, quem sabe pela carência de 
força elétrica, a necessária atenção ao problema da eletrificação rural” 
(GONÇALVES, 1967, p. 175).  

Assim, constatamos que, por um lado a CEEE e as autoridades 
superiores estavam preocupadas com as grandes obras de geração de 
energia ─ que eram importantes para o projeto político desenvolvi-
mentista preconizado pelo governo federal ─, por outro, negligencia-
vam a eletrificação rural, e por sua vez o homem do campo, o qual era 
principal prejudicado com as grandes obras e que não tinha garantias 
de que poderia continuar no meio rural, bem como se seria beneficia-
do com o acesso à luz elétrica. Essa contradição é um dos cernes do 
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problema dos Afogados do Passo Real, posto que estavam perdendo 
suas terras para a construção de uma Usina que não beneficiaria direta-
mente as comunidades locais, tendo em vista que a CEEE se mostrava 
negligente ao que tangia o desenvolvimento das Cooperativas de Ele-
trificação Rural. 

Em 1978 o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Espumoso (STR-ESP), Zelindo Missio, enviou uma correspondência 
ao presidente da FETAG/RS que metaforiza as contradições do pro-
jeto de modernização que idealizou o empreendimento do Passo Real. 
Zelindo Missio inicia dizendo: “Sabemos que esta barragem veio para 
movimentar o parque industrial do Estado e iluminar muita cidade e 
beneficiar o trabalhador rural” (SNI, 1978). Após tais constatações, 
também reiterou que a eletrecidade trouxe conforto para o homem 
do campo, que agora assitia televisão e tinha refrigeração, contudo, ao 
final destaca enfaticamente que isso foi feito às custas da miséria das 
famílias atingidas pela Barragem do Passo Real: 

“E aquelas famílias de trabalhadores rurais, como nós, 
tem todo esse conforto? Não, eles só tem o que lhes 
sobrou, a miséria (...)  analisando esta situação nossa 
consciência não fica tranquila, porque o nosso confor-
to é cimentado na decadência e na miséria destas famí-
lias” (SNI, 1978). 

Assim sendo, a construção da barragem do Passo Real fez parte 
do projeto modernizador do governo brasileiro que, como apontou 
Celso Furtado, tinha o objetivo de satisfazer os altos níveis de con-
sumo de uma pequena minoria da população, tendendo a agravar as 
desigualdades sociais e elevar o custo social de um sistema econômi-
co (1974, p. 49). Portanto, entendemos que, os corolários da política 
desenvolvimentista de modernização implementada ideologicamente 
pelo aparato de hegemonia do Estado brasileiro, são alguns dos pila-
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res fundamentais que explicam o porquê os trabalhadores rurais, pos-
teriormente conhecidos como Afogados do Passo Real, lutaram pela 
terra. Perderam suas terras, seu meio de produção e reprodução social, 
sem nenhum benefício às comunidades atingidas e próximas.   
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Posterior à abolição da escravatura, em 1888, os problemas socioe-
conômicos começam a surgir pois, não havendo mais escraviza-

dos, não haveriam mais quilombos. Mesmo após a extinção do espaço, 
essas pessoas continuaram habitando essas comunidades, praticamen-
te esquecidos e ali vivendo suas vidas, relacionando-se com os demais 
habitantes das regiões e inserindo-se nas dinâmicas econômicas con-
forme:

Até o século XIX, o Estado brasileiro e as famílias es-
cravocratas que dominavam o meio rural promoveram 
incursões militares que levaram à repressão e dizimação 
de quilombos e à morte ou à reescravização dos seus in-
tegrantes. Ao longo do século XX, essas comunidades 
quilombolas seguiram tendo de enfrentar ação de lati-
fundiários, que foram tomando as suas terras, obrigan-
do-os a migrarem para outras localidades ou a sofrerem 
perdas territoriais. (QUILOMBO RS, 2019).

Três décadas da promulgação 
do art. 68 da ADCT:

uma análise histórica

Áxsel Batistella de Oliveira

8
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Houve a abolição da escravatura, mas não um plano traçado pelo 
Governo Imperial e, posteriormente, da República pelo Governo Fe-
deral para inseri-los na sociedade e mercado de trabalho, além do fato 
de haver um forte preconceito quanto aos negros naquela época, o 
qual ainda perdura. A Lei Áurea se encontrava um passo atrás na dis-
cussão sobre a abolição da escravidão no Brasil, pois os grupos aboli-
cionistas alimentavam discussões e projetos mais avançados liderados 
por Rodolfo Dantas e Ruy Barbosa. Nas palavras de Linhares e Silva:

a mobilização e tributação da propriedade fundiária, 
um vigoroso programa de incorporação dos negros à 
nação, através do sistema de ensino e da distribuição 
de lotes de terras, bem como o desenvolvimento indus-
trial, eram abandonados pelas elites vitoriosas [...] Os 
723.419 escravos existentes em 1888 não foram objeto 
de qualquer ação (aí sim, cabível) de indenização, seja 
direta (como em dinheiro), seja indireta (como a doa-
ção de um lote de terras). (LINHARES, P.74, 1999)

Assim sendo, os remanescentes quilombolas passam a fazer par-
te de um campesinato livre, o qual era composto em sua maioria por 
negros e mulatos (caboclos), assim, sendo impedidos principalmente 
pelos instrumentos do Estado e pelos latifundiários no que tange man-
ter suas posses, como ao longo da história estes camponeses tiverem 
dificuldade quanto ao acesso à terra (Sesmarias, Lei de Terras, Coro-
nelismo). O fim da escravidão não resulta em melhora significativa na 
vida do povo negro, tampouco em mudança na estrutura fundiária e 
social do campesinato negro e/ou mestiço. (DALOSTO, P. 47. 2016).

É na primeira metade do século XX que o quilombo ressurge 
como efígie da luta negra no Brasil contra o preconceito. Até o início 
do século, acreditava-se que a presença do negro seria um dos motivos 
para a decadência do país (LINHARES, P. 90, 1999). Apenas com o 
Estado Novo de Getúlio Vargas inicia-se um processo de mudança na 
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imagem dos negros, indígenas e mestiços no país. O intuito de Var-
gas era constituir uma unidade nacional e, no seu imaginário, utilizar 
da cultura e imagem destes povos seria uma forma de nacionalizar as 
regiões do Brasil. Ainda assim, a realidade do povo negro pouco mu-
daria.

A partir de 1930 são feitas campanhas oficiais nos 
meios de comunicação apresentando o mestiço (tan-
to com o negro como com o índio) como símbolo da 
identidade nacional. Elementos da cultura negra como 
o samba, a capoeira, o candomblé e o futebol foram 
incluídos, valorizados e difundidos como símbolos da 
nação brasileira. Apesar da exaltação desses elementos 
culturais mestiços, o racismo continuou a existir, de 
modo que não ocorreram mudanças efetivas nas con-
dições de vida dessas populações. (DALOSTO, P. 71, 
2016)

Nas décadas de 1950 e 1960, as comunidades de remanescentes 
quilombolas viviam com a constante espreita dos agricultores vizinhos 
que acumulavam interesses econômicos e políticos nessas terras. Um 
exemplo é uma comunidade quilombola chamada José Borges de Viei-
ra, localizada no município de Uruaçu, em Goiás, onde em meados da 
década de 1950 surgiam várias pessoas interessadas em realizar con-
tratos de meação com os agricultores da região, incluindo membros 
da comunidade, quando na verdade estes contratos eram de doação de 
suas posses e propriedades. (DALOSTO, P. 80, 2016)

É preciso pensar como esses povos quilombolas/campesinato ne-
gro reaparecem na pauta da política brasileira e por que hoje temos 
mais de 3.010 comunidades remanescentes de quilombolas certificadas 
pela Fundação Cultural Palmares (FCP). Para compreendermos este 
movimento, se faz necessário nos debruçarmos sobre o processo cons-
tituinte iniciado em 1986, o qual culmina com a constituição de 1988.
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1. A Constituinte e a Constituição de 1988

Segundo Arruti (2008), o termo/conceito de quilombo sempre 
esteve presente na sociedade mesmo após a abolição da escravatura, o 
que aconteceu foi a sua ressignificação com o passar do tempo. Apre-
sentado inicialmente como um símbolo de resistência cultural em que 
buscava-se manter os laços com seus países de origem, logo após se 
torna-se um exemplo de resistência política e hoje passa a ser conce-
bido como forma de resistência do povo negro, englobando o ideário 
cultural, racial e político. Atualmente, algumas comunidades não gos-
tam de serem chamadas de “quilombo”, pois seria um termo pejorativo 
dado pelo homem branco, por este motivo adotam nomes como “ter-
ras de negro” entre outros. 

Atualmente, algumas comunidades adotam nomes como “terras 
de negro” já que o “quilombo” caracteriza um termo pejorativo dado 
pelo homem branco. 

Em 1978, no momento de sua fundação, o Movimento 
Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (mais 
tarde abreviado para MNU) propôs que a data mar-
casse o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 1980, 
Abdias do Nascimento publica o livro O Quilombismo, 
onde buscava dar forma de tese “histórico-humanista” 
ao quilombo, tomando-o como movimento social de 
resistência física e cultural da população negra [...] As-
sim, nesta ressemantização, “quilombo” não significa 
escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna 
e livre, solidariedade, convivência, comunhão existen-
cial. (ARRUTI, P. 320, 2008)

Devido aos crescentes casos de conflitos fundiários, ocorri-
dos principalmente pelos levantes dos grileiros nas décadas de 1970 
e 1980, as comunidades remanescentes quilombolas se unem às or-
ganizações do movimento negro urbano, aos movimentos ligados a 
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reforma agrária, aos políticos defensores da luta quilombola, além de 
setores vinculados ao âmbito acadêmico. Estas mobilizações de vários 
setores da sociedade brasileira colocaram na pauta a questão sobre o 
direito à terra, vindo a compor a Constituinte que veio a resultar no 
art. 68 dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
O processo de luta chega na década de 1980 forte e consistente, par-
ticipando ativamente das Diretas já, em que milhares de brasileiros 
saíram às ruas para reivindicar por eleições gerais e o retorno da demo-
cracia, tendo sido um dos processos que iniciaram a redemocratização 
no país, após vinte anos sob a regência de um regime militar.

Em maio de 1985 apresenta-se a emenda pelo deputado Dante 
de Oliveira, que previa eleições diretas para a eleição do Presidente da 
República e, em novembro do mesmo ano, esta emenda constitucional 
nº 26 foi aceita. Nela estava previsto que em 1º de fevereiro de 1987, 
seria realizada uma reunião com os membros da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal para um Assembleia Nacional Constituinte, 
resultando em uma nova carta constitucional para o país. Apesar de 
ser estruturada “de cima para baixo”, isso não impediu que a sociedade 
participasse deste processo, na qual setores organizados iriam dialogar 
com os constituintes e influenciar nas suas tomadas de decisões.

Durante o processo constituinte, as discussões sobre os negros 
começam a ganhar espaço entre os políticos. Uma delas processava-
-se em função da proximidade com o centenário da promulgação da 
Lei Áurea e a luta de movimentos pró-negros, sendo um deles o Mo-
vimento Quilombista. Tais reflexões sobre o negro estavam ligadas à 
Comissão de Ordem Social que era dividida em três subcomissões: 
Negros, Populações Indígenas e Pessoas Deficientes e Minorias. Ainda 
em 1986, foi realizada a Convenção Nacional do Negro, momento em 
que foram debatidos o tema “O Negro e a Constituinte”. A partir deste 
evento seriam elaboradas as principais demandas que seriam levadas 
para a Assembleia Nacional Constituinte, e nela participaram cerca de 
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63 entidades da sociedade ligados à luta negra, surgindo um total de 
dez propostas. Dentre elas, no que tange à questão fundiária: 

9. Acesso à terra: garantia do direito de propriedade do 
solo urbano às populações pobres; garantia do título 
de propriedade da terra às Comunidades Negras rema-
nescentes de quilombos, quer no meio urbano ou ru-
ral; desapropriação de imóveis improdutivos; (ANC, 
2019)

Como visto supra, a proposta de acesso à terra para comunida-
des remanescentes quilombolas surgiu através de uma ideia popular, 
resultante de uma convenção que assimilou as principais demandas, 
de número 2.886, de autoria do Centro de Estudos Afro-brasileiro ao 
presidente da Assembleia Nacional Constituinte.

SUGESTÃO Nº 2.886 Exm.0 Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães DD. [...] São reivindicações resultantes da 
Convenção “O Negro e a Constituinte”, realizada em 
Brasília nos dias 26 e 27 de agosto próximo passado. 
[...] solicito o encaminhamento na forma da lei. Aten-
ciosamente, Carlos Alves Moura, Diretor do Centro de 
Estudos Afro Brasileiros. Brasília, 7 de abril de 1987. 
Sr. Constituinte, Os militantes do Movimento Negro 
Nacional, têm a honra de encaminhar a Vossa Excelên-
cia as conclusões da Convenção Nacional “O Negro 
e a Constituinte”, realizada em Brasília, nos dias 26 e 
27 de agosto próximo passado. O documento reflete 
os anseios da comunidade negra do país manifestados 
nos Encontros Regionais ocorridos, preliminarmente, 
em várias unidades federativas. [...] Seja-nos permitido 
esclarecer que nossa denominação de “Negros”, englo-
ba todos aqueles que possuem caracteres, fenótipos e, 
ou genótipos dos povos africanos aqui trazidos para o 
trabalho escravo. Indicamos a seguir as nossas reivindi-
cações: IX - Sobre a Questão da Terra 1. “Será assegu-
rada às populações pobres o direito à propriedade do 
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solo urbano e rural, devendo o Estado implementar 
as condições básicas de infraestrutura em atendimen-
to às necessidades do Homem.”; 2. “Será garantido o 
título de propriedade da terra às comunidades negras 
remanescentes de quilombos, quer no meio urbano ou 
rural.”; 3. “Que o bem imóvel improdutivo não seja 
transmissível por herança. Que o Estado promova a 
devida desapropriação. (DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA 
CONSTITUINTE, 2019)

Como sugere a ideia acima, estava se concretizando a luta dos 
movimentos negros, onde se previa o direito à propriedade do solo 
para populações negras pobres, sendo o Estado responsável para dar 
auxílio às famílias, também se ressalta no inciso dois o direito à pro-
priedade para terras de remanescentes quilombolas, tanto no meio 
urbano quanto no meio rural, constitucionalizando a desapropria-
ção através do Estado de bens imóveis que estejam improdutivos, não 
cumprindo sua função social. Houve também a sugestão 2.886 feita 
pela constituinte Benedita da Silva (DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA 
CONSTITUINTE, 2019), que durante o período de 1987 a 1991 
atua na Assembleia Constituinte Nacional na Subcomissão dos Ne-
gros, das Populações Indígenas e Minorias, e atualmente encontra-se 
no 4° mandato como Deputada Federal pelo PT-RJ. Após as discus-
sões e sugestões, a Comissão da Ordem Social em conjunto com a suas 
subcomissões chegaram na escrita do anteprojeto:

Art. 107 – Fica declarada a propriedade definitiva das 
terras ocupadas por comunidades negras remanescen-
tes dos quilombolas, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas terras bem 
como todos os documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. (DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA 
CONSTITUINTE, 2019).
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Este anteprojeto veio a ter sua versão final como Art. 490. Nele, 
nota-se o esboço do que viria a ser na promulgação da constituição 
de 1988 o Art. 68 da ADCT, que seria o primeiro passo para a luta 
pelo reconhecimento constitucional dos povos negros no Brasil. Este 
artigo, além de representar uma conquista para o povo negro, pode-se 
afirmar que também foi um passo para todos que defendem a refor-
ma agrária, através de suas militâncias que reivindicavam algo além 
de estruturas gerais para a reforma, e que requerem que fosse também 
reconhecidas formas específicas de direito à ocupação da terra (Ex. 
Quilombolas e Indígenas). Portanto, o Art. 68 da ADCT foi o resul-
tado da luta de dois movimentos sociais: de um lado a luta pela refor-
ma agrária, que reconhecesse os diversos povos aqui existentes e suas 
territorialidades específicas, e do outro lado um movimento negro que 
via na imagem do quilombo um símbolo de resistência negra no Brasil 
(DALOSTO, P.96, 2016). “Art. 68. Aos remanescentes das comuni-
dades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir - os títulos respecti-
vos”. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)

Em virtude da Constituição de 1988, pela primeira vez foram 
reconhecidos os direitos das comunidades quilombolas à titulação de 
terras, através do artigo 68 das ADCT. Esse avanço nas políticas so-
ciais aconteceu graças à mobilização dos movimentos de consciência 
negra nas décadas de 1970 e 1980, como visto anteriormente. Esse foi 
o início das políticas públicas realizadas pelo governo visando a repa-
ração histórica desse povo, hoje encontram-se outras leis que contri-
buem para a igualdade. (SISTEMA DE COTAS, 2019)

Apesar da dificuldade em obter titulação, o avanço da luta 
quilombola trouxe diversas conquistas para essas comu-
nidades. No Rio Grande do Sul, a partir do final da dé-
cada de 1990 e início dos anos 2000, os quilombos rurais 
passaram a se organizar e se mobilizar pela conquista de 
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reconhecimento e direitos. A articulação dos movimen-
tos sociais em torno dos quilombos foi fundamental para 
dar o impulso inicial à luta. Principalmente a de alguns 
setores do Movimento Negro Urbano, que deram auxílio 
na organização das Associações Comunitárias quilombo-
las. Através dessas associações, os quilombos conseguiram 
acessar diversas políticas públicas e ter a garantia de di-
reitos sociais assegurados constitucionalmente, perceptí-
vel nas comunidades quilombolas visitadas neste projeto. 
(QUILOMBO RS, 2019)

Qual foram os resultados destas políticas públicas na prática? 
De Início, foi criada a Fundação Cultural Palmares (FCP), em 22 de 
agosto de 1988, quando o Governo Federal constituiu a primeira ins-
tituição pública focada na visibilidade e preservação da arte e cultura 
afro-brasileira, sendo uma entidade ligada ao Ministério da Cultura. A 
Fundação edita e distribui na forma digital de uma revista, tem proje-
tos de proteção ao patrimônio negro no país, além de lutarem no âm-
bito institucional contra o preconceito que ainda hoje é muito forte 
na sociedade brasileira.

Em 1990 a FCP conceituou a definição de quilombo para que 
fosse utilizada nos processos de reconhecimento: “quilombos são 
sítios historicamente ocupados por negros que tenham resíduos ar-
queológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda hoje 
por seus descendentes, com conteúdo etnográficos e culturais” (AR-
RUTI, 2008, p. 325). Essa definição inicial criou alguns impasses, pois 
desconsiderava a história desse campesinato negro nos anos pós-abo-
lição. Como a FCP não estava dando conta da demanda, o Instituto 
Brasileiro de Patrimônio Cultural (IBPC) foi designado para auxiliar 
nas visitas técnicas às comunidades, porém, com o decorrer do tempo, 
percebeu-se esse conflito entre o conceito definido e a demanda social 
destas pessoas. 
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[...] é necessário chamar atenção para o fato de que o ter-
mo escolhido pelos legisladores na formulação do artigo 
68 (BRASIL, 1988) foi o mesmo utilizado para descre-
ver a situação das comunidades indígenas marcadas pelo 
fenômeno das etnogêneses.18 A coincidência na opção 
que os agentes políticos, administrativos e judiciais fize-
ram pelo uso do mesmo termo-chave “remanescentes” 
para essas duas situações aponta para um habitus dos 
aparelhos de Estado que introduz o tema dos “quilom-
bos contemporâneos” em um certo “senso prático”...O 
termo “remanescente” também introduz um diferencial 
importante com relação ao outro uso do termo “quilom-
bo” presente na Constituição brasileira de 1988. Nele, o 
que está em jogo não são mais as “reminiscências” de an-
tigos quilombos (documentos, restos de senzalas, locais 
emblemáticos como a Serra da Barriga etc.) dos artigos 
215 e 216, mas “comunidades”, isto é, organizações so-
ciais, grupos de pessoas que “estejam ocupando suas ter-
ras”. Mais do que isso, diz respeito, na prática, aos grupos 
que estejam se organizando politicamente para garantir 
esses direitos e, por isso, reivindicando tal nominação 
por parte do Estado. (ARRUTI, P. 326-327, 2008)

Devido a estes impasses e conflitos conceituais, a primeira co-
munidade a ter sua propriedade titulada foi no ano de 1995 (7 anos 
após a promulgação do Art. 68 da ADCT) e em 2001 regulamentou-
-se sobre ser a FCP a responsável pelos Processos Administrativos de 
reconhecimento através do decreto federal n° 3.912. Foi durante o 
primeiro governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006) que foi 
constituído um novo preceito para os processos de reconhecimento de 
terras para remanescentes quilombolas. Em 20 de novembro de 2003 
houve o Decreto Federal n° 4.887, legislação que atua sobre a questão 
quilombola no Brasil.

Art.  2o  Consideram-se remanescentes das comuni-
dades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os 
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grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-a-
tribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida.

Neste decreto, observamos uma definição aperfeiçoada e condi-
zente com o que os estudiosos sobre a temática abordam, pois, além 
do conceito de auto definição na qual as comunidades podem requerer 
através da FCP, também se alterou o órgão responsável por tramitar 
os Processos Administrativos de reconhecimento, ficando agora o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Na-
cional Colonização e Reforma Agrária - INCRA, encarregado de dar 
sequência nesta tarefa. O decreto traz a definição de relações territo-
riais específicas, tornando-o mais flexível juridicamente, já que não es-
pecifica uma única forma de apossamento, deixando claro que existem 
outras formas de apossamento e utilização da terra, que não seja a da 
propriedade privada. No gráfico abaixo, podemos observar quantas 
certificações foram expedidas pela FCP no país, desde sua fundação, 
ano após ano:

Gráfico 1. Quadro Comparativo de Certificações Anuais de Comunidades de Rema-
nescentes Quilombolas no Brasil até 08/03/2019.
Fonte: elaborado pelo autor, através dos dados fornecidos pela FCP
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Atualmente, encontram-se no Brasil registrados na FCP (FCP 
– 2019) 3.010 quilombolas reconhecidos através da certidão encami-
nhada pelo órgão. Porém, esse número é nem maior, há comunidades 
que ainda não realizaram o pedido ou estão passando pelo processo de 
emissão da certidão pela fundação, além da carência de mão de obra 
da instituição.

Constata-se, no Brasil, o surgimento de uma política pública es-
pecífica para as comunidades de remanescentes quilombolas, sendo re-
conhecidos pelo Estado, possibilitando a titulação de suas terras, legiti-
mando a posse e possibilitando o nascimento de outros novos direitos. 
Há agora a oportunidade de uma vida mais justa para estas pessoas, a 
partir de sua autoafirmação como uma comunidade remanescente qui-
lombola, mesmo que necessite de uma certidão legitimando-a como 
uma “comunidade remanescente”. Para que ocorra essa titulação e o 
reconhecimento de sua posse, a comunidade precisa passar por dois 
órgãos públicos, em momentos distintos. Para dar início ao processo, 
os remanescentes precisam solicitar sua certificação perante a FCP, ou 
seja, é um documento demonstrando que o Estado atesta a “legitimi-
dade” de certa comunidade como sendo de descendentes quilombolas, 
como está instituído através do Art. 68 da ADCT.

O segundo passo é instruído pelo Decreto-Lei N° 4.887, que no-
meia o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para 
tramitar os processos de desapropriação por interesse social para qui-
lombolas. A comunidade deve se dirigir ao INCRA munida da certi-
dão da comunidade (expedida pela FCP) e então solicitar a abertura 
de um processo administrativo. Os procedimentos para a titulação 
podem ser encontrados no Decreto supracitado ou no quadro abaixo:
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Fluxograma 1. Procedimentos administrativos para regularização de territórios 
quilombolas.
Fonte: Disponível no Setor de Projetos Especiais, vinculado ao Gabinete do Superin-
tendente responsável pelos quilombolas no INCRA/RS. Adaptado pelo Autor.

Como pode-se ver, é um caminho longo a se percorrer até a titu-
lação da terra, (atualmente no Estado do Rio Grande do Sul existem 
apenas 4 comunidades tituladas). São realizados estudos por antropó-
logos, historiadores e agrônomos que resultam em relatórios técnicos, 
os quais darão sustentação para o processo. Após a portaria, que re-
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conhece o território da comunidade, é realizado, através de decreto 
presidencial, um processo que passa para a instância judicial; na Jus-
tiça Federal são feitos os trâmites administrativos, como certidões de 
cartório, transmissão de posse e ressarcimento, caso haja propriedades 
privadas na área reconhecida.

2. As comunidades quilombolas reconhecidas no
Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul são 128 comunidades quilombolas certifi-
cadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (IN-
CRA) (INCRA, 2018). O número diminui para 89, devido ao fato 
de alguns não terem ainda entrado com o pedido de reconhecimento; 
destes, apenas 15 processos de reconhecimento da propriedade fo-
ram possíveis de acesso, os outros estão na fila do INCRA, que carece 
de pessoas para trabalharem nestes Processos Administrativos e/ou 
aguardam o certificado da Fundação Cultural Palmares para darem 
entrada com o pedido de reconhecimento por falta de funcionários e/
ou a falta de documentação por parte da comunidade para conseguir 
a certificação. Ou ainda estão com o processo tramitando na justiça, 
não sendo possível o acesso público a eles, sendo estes alguns dos mo-
tivos para que, em alguns anos, tenha um número consideravelmente 
superior a outros.

Das 22 comunidades reconhecidas no Rio Grande do Sul ape-
nas 22 comunidades geraram processos administrativos no INCRA, 
pois o quilombo “Chácara das Rosas” não foi necessário à desapro-
priação por interesse social, por estar situado em terras públicas. Estas 
dividem-se em Rurais (18) e Urbanas (04), cada uma das categorias 
contém suas especificidades, tanto de formação histórica como na ma-
neira em que se encontram atualmente. 
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As comunidades rurais atualmente se configuram em áreas maio-
res do que as urbanas, desenvolvendo a agricultura como forma de 
subsistência e através da venda dos excedentes do que é produzido, 
porém encontram dificuldades no acesso à saneamento básico e ensino 
para os jovens. 

Sua formação pode ocorrer com a doação por herança de um 
senhor para seus ex-escravos, por uma fuga que culminou em um 
quilombo e/ou após receber a alforria terem migrado em busca de 
uma área para viver, um dos maiores problemas enfrentados por es-
tas comunidades é o avanço de agricultores que fazem divisa com as 
comunidades e fazem o uso de agrotóxicos o que afeta os cultivos das 
comunidades. 

Gráfico 2 . Quadro Comparativo de Certificações Anuais no Rio Grande do Sul Até 
08/03/2019.
Fonte: elaborado pelo Autor, através dos dados fornecidos pela FCP
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As comunidades urbanas se configuram em uma área menor, 
contam com a agricultura (hortas), mas os membros tiram seu sus-
tento trabalhando em empresas da cidade e as crianças contam com 

Mapa 1 . Comunidades remanescentes de quilombo reconhecidas no RS.
Fonte: dados coletados junto ao Incra. Mapa elaborado por Alex Antônio Vanin (2019). 
Base cartográfica do IBGE.



211História do Mundo Rural - Vol. III

Áxsel Batistella de Oliveira

escolas mais próximas e um transporte facilitado. Porém, convivem 
com os mesmos problemas de saneamento básico e moradias precá-
rias, além de sofrerem com a pressão de construtoras que veem o terri-
tório das comunidades como uma mercadoria para satisfazer seus inte-
resses econômicos. Estes quilombos se formaram através da migração 
dos negros libertos no pós-abolição, que saíram em busca de um local 
para viver, onde se estabeleceram não haviam cidades ainda, mas com 
o tempo esses centros urbanos foram se desenvolvendo e acabaram por 
“engolir” as comunidades, que tiveram que se adaptar ao novo modo 
de vida.

O território quilombola é um emblema que representa a inces-
sante busca por liberdade e direitos iguais, além de ser por meio do 
acesso à terra que estes grupos puderam criar seus laços de parentesco 
e constituir um lar. A ligação étnica entre os descendentes de escravi-
zados se constitui como uma representação de ligação para a resistên-
cia e obstinação na luta pelos direitos da terra, tanto é, que durante o 
processo de Constituinte foi através de grupos de movimentos de re-
sistência negra que se conquistou a promulgação do art. 68 da ADCT.

É a terra a referência de existência desses grupos, a con-
dição que define suas identidades, e estar aí e fazer par-
te do grupo encontra respaldo no “direito costumeiro” 
na descendência necessariamente negra de um grupo 
de parentes entre os quais se está e se vive. (CLEYDE, 
P. 107, 2010)

A formação das comunidades remanescentes quilombolas nos 
remete a um direito costumeiro que é regido pelos costumes de um 
grupo ou sociedade, anterior ao direito jurídico, constituindo esta li-
gação com a terra e seu modus vivendi. As comunidades de remanes-
centes quilombolas veem em suas territorialidades, algo além do valor 
econômico lhes acometem outros fatores e significados simbólicos de 
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permanência e pertencimento, entrecruzando sua memória, tradição e 
práticas sociais e culturais.

Atualmente, os remanescentes quilombolas exercem uma ocupa-
ção de terras que é definida como imemorial, pois ocupam imemorial-
mente seu território, ou seja, mesmo sendo terras onde estiveram seus 
antepassados, hoje são apenas uma parte inferior à sua área original, 
devido a inúmeros fatores como a expropriação para o desenvolvimen-
to econômico de uma racionalidade capitalista, chegada de colonos, 
construção de hidrelétricas, entre outros. Nas comunidades, como in-
dicam os processos administrativos, a posse sobre as terras se dá de 
maneira coletiva, compartilhando valores morais, éticos, familiares e 
culturais; portanto, a constituição da propriedade quilombola se deu 
histórica e socialmente com a relação do coletivo e seu significado de 
resistência.

Considerações finais

Portanto, como foi possível analisar, o processo de formação dos 
quilombos e sua história no pós-abolição são recentes em nossa so-
ciedade, o que torna necessário um olhar da população e do Estado 
para com os negros. O surgimento das políticas públicas, a partir da 
constituição de 1988 foi o primeiro passo para o reconhecimento das 
comunidades de remanescentes quilombolas e exposição das atroci-
dades feitas durante 300 anos de escravidão do povo negro no Brasil.

Como visto ao longo do capítulo, a história dos negros no Brasil 
foi de luta e resistência contra os latifundiários, Estado e sociedade. 
Nestes quase 130 anos de pós-abolição as mudanças foram muitas, 
surgiram movimentos sociais e políticos para defender e apoiar a causa 
negra no país, chegando aos artigos e decretos federais supracitados. 
Mas, apesar de termos garantias constitucionais, ainda há problemas 
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nas fases de sua aplicação, como falta de mão de obra por parte do 
INCRA e FCP, ausência de documentação das comunidades para que 
possam ser certificadas, além dos litígios que ocorrem durante o pro-
cesso de desapropriação envolvendo proprietários de terras que lutam 
judicialmente por sua posse, sendo estes alguns dos motivos para que 
tenhamos um número ainda baixo de comunidades tituladas no Esta-
do do Rio Grande do Sul.
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf ) foi criado em 1995 durante o governo do Presidente 

da República Fernando Henrique Cardoso (GRISA, 2012), repre-
sentando o reconhecimento do Estado à agricultura familiar (GRI-
SA; WESZ JUNIOR; BUCHWEITZ, 2014).  Esse programa foi 
construído de forma participativa, com o envolvimento de diferentes 
segmentos da sociedade, tais como entidades representativas de agri-
cultores e gestores de política pública (BIANCHINI, 2015). Para 
Abramovay (2002), o Pronaf é considerado uma das mais importantes 
conquistas dos movimentos sociais brasileiros contemporâneos.

Conforme Aquino e Schneider (2015), o Pronaf é um programa 
que possui substancial relevância acerca das discussões sobre os obs-
táculos enfrentados pelos atores sociais do meio rural, além disso, é 
considerado um instrumento governamental capaz de oportunizar 
investimentos aos agricultores familiares para que possam concretizar 
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seus projetos produtivos e, por meio destes, gerar renda e melhorar sua 
condição de vida. Porém, desde a implementação deste programa são 
observadas diversas ambiguidades em sua formulação.

Para Bianchini (2015), um dos principais problemas do Pronaf é a 
tendência de concentração de renda ao privilegiar as categorias de agri-
cultores familiares mais capitalizadas e também as regiões consideradas 
mais ricas no tocante a aplicação do crédito rural (GRISA; WESZ JU-
NIOR; BUCHWEITZ, 2014; AQUINO; SCHNEIDER, 2015). 

O Pronaf se constitui na primeira política pública formulada 
exclusivamente para a agricultura familiar1 e contribuiu para a con-
solidação do conceito de agricultura familiar no Brasil, conferindo 
legitimidade social e reconhecimento desta categoria social enquanto 
um segmento produtivo. Porém, as diferentes regiões brasileiras pos-
suem modelos de desenvolvimento desiguais. A região Sul do país, por 
exemplo, está vinculada de maneira bastante expressiva à produção 
agroindustrial, captando assim a maior parcela do crédito do Pronaf e 
causando um desequilíbrio quando comparada as demais regiões bra-
sileiras (PEREIRA, 2010). 

Segundo Conterato e Bráz (2019), a grande contradição do Pro-
naf está em optar por um modelo que privilegia a diversificação pro-
dutiva ou um que se encaixa nos mesmos moldes do agronegócio, com 
foco nas lavouras de um cultivo apenas, promovendo as cadeias tradi-
cionais. 

Diversos estudos2 vêm discutindo e discorrendo sobre a trajetó-
ria e os resultados do Pronaf tanto em âmbito nacional, quanto re-
gional e local, buscando compreender a dinâmica desse programa, as 

1  Agricultores familiares são compreendidos por Schneider (2016) como uma categoria so-
cial, que são unidades de trabalho e produção, desenvolvem seu trabalho em pequenas parcelas 
de terra, em geral de propriedade privada, da qual retiram o necessário para a alimentação da 
família e para comercializar.
2  Ver: Abramovay e Piketty (2005); Guanziroli (2007); Grisa (2012); Souza et al. (2013); 
Aquino, Gazolla e Schneider (2016); Schneider, Mattei e Cazella (2004); Conterato e Bráz 
(2019). 
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faixas de agricultores que mais aderem e a distribuição do crédito nas 
diferentes regiões brasileiras.

Conforme Aquino, Gazolla e Schneider (2016), historicamente 
a região Sul do Brasil, especialmente o estado do Rio Grande do Sul 
(RS), apresenta os melhores indicadores tanto de produção, quanto de 
produtividade em termos de agricultura familiar e concentra a parcela 
mais capitalizada desse segmento. Porém, há diversas críticas na lite-
ratura acerca da concentração dos créditos do Pronaf nessas regiões, o 
que, conforme Schultz e Ahlert (2016), pode influenciar nos resulta-
dos do programa, descumprindo sua função social. 

A partir dessas referências que apontam a concentração de recur-
sos do Pronaf na região Sul do Brasil, considera-se relevante compreen-
der esse programa a partir dos atores sociais diretamente envolvidos em 
sua trajetória, justificando-se assim a realização desse trabalho. Neste 
contexto, este estudo busca contribuir para o avanço das pesquisas so-
bre esta temática e tem como objetivo principal analisar a trajetória do 
Pronaf e identificar a percepção de diferentes atores sociais envolvidos 
com esse programa no estado do RS, no período de 1995 a 2020.

A estrutura do texto está dividida em cinco seções, iniciando por 
esta introdução. Na seção seguinte, são discutidos conceitos de cam-
pesinato e agricultura familiar. A terceira seção apresenta os aspectos 
metodológicos do estudo. Após, aborda-se a trajetória do Pronaf, se-
guida da quinta seção, onde apresenta-se a percepção de atores sociais 
regionais sobre essa política pública. Por fim, segue-se as considerações 
finais e as referências.  

1. Campesinato e agricultura familiar:
revisitando conceitos

Considerando a diversidade de definições acerca do camponês, 
Motta (2010) destaca que é possível elencar algumas características 
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comuns e que estão interligadas. O camponês é o sujeito que possui 
uma parcela de terra para produzir e, tal produção é assentada na força 
de trabalho da família. Assim, a unidade camponesa, sendo familiar, é 
também unidade de produção e de consumo. Nesse sentido, a autora 
aponta que alguns autores utilizam um ou alguns desses elementos, 
adicionando ou extraindo outros também. 

Wanderley (2009, p. 40) também considera a centralidade da 
família como característica principal do campesinato, assim, nas pa-
lavras da autora: “entendido como uma forma social particular de or-
ganização da produção, o campesinato tem como base a unidade de 
produção gerida pela família”. 

Segundo Wanderley (1996), historicamente o campesinato bra-
sileiro é marcado pela luta dos camponeses para ter acesso ao mercado 
e por diversas derrotas nos embates vivenciados. Assim, um dos aspec-
tos mais relevantes da luta dos camponeses brasileiros concentra-se no 
esforço realizado para constituir um “lugar de vida e de trabalho, capaz 
de guardar a memória da família e de reproduzi-la para as gerações 
posteriores” (WANDERLEY, 1996, p. 12).

Seyferth (2011) observa que campesinato e camponês são pala-
vras indispensáveis, uteis, porém difíceis de conceituar, tendo em vista 
a diversidade do universo empírico em que estão inseridas. Para a auto-
ra, existe uma diversidade de terminologias que identificam o campe-
sinato brasileiro, tais como: “bóias-frias”, trabalhador rural, agricultor 
familiar e também termos com maior historicidade, como: caboclo, 
meeiro, foreiro, sitiante e, mais recentemente, além dos “sem-terra”, 
surgiram os quilombolas. Além disso, é necessário considerar também 
aqueles que se enquadram no conceito de trabalhador-camponês, o 
que pode ser verificado em muitas regiões no Sul do Brasil.

No decorrer do século XIX e até meados do século XX os imi-
grantes – alemães e italianos –, partiam da Europa como camponeses 
– bauer e contadini, respectivamente –atrelados ao trabalho agrícola. 
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Chegados ao Sul do Brasil, foram instalados em núcleos, denomina-
dos de colônias, e gradualmente, assumiram a identidade comum pela 
qual eram designados – colonos ou kolonist –, como uma oposição ao 
lavrador nacional3, introduzindo um sistema de produção colonial, 
baseado no pequeno lote rural, trabalho familiar, produção de subsis-
tência, com a comercialização do excedente, organizados em linhas ou 
picadas coloniais. Essa estrutura, com algumas variações, predominou 
nas colônias velhas alemãs e italianas, e foi reproduzida nas colônias 
novas (ROCHE, 1969; GIRON; CORSETTI, 1990)4.

Na prática cotidiana, o termo colono prevalece associado a agri-
cultura familiar. Nota-se que a base produtiva permanece sendo a cam-
ponesa, contudo, a cada época, por demandas legais, identidades múl-
tiplas e relações de alteridade, a terminologia empregada é atualizada, 
motivada pelas diferentes condições culturais, econômicas e sociais 
(ROCHE, 1969; THOMPSON, 1998).

O termo colono foi utilizado em um período significativo do 
século XIX para se referir ao imigrante, e, posteriormente, sendo 
“apropriado como categoria de identidade etnizada de acordo com a 
procedência nacional” (SEYFERTH, 2011, p. 405). Assim, Seyferth 
(2011) evidencia que a categoria agricultura familiar, vastamente uti-
lizada tanto no meio acadêmico quanto das políticas públicas brasilei-
ras, ampara o modelo de colonização europeia5, tal como ocorreu no 
Sul do Brasil. 

3  Zarth (1997) considera que no Sul do Brasil caboclo não pode ser confundido com campo-
nês. Para este autor, o caboclo é o lavrador nacional, que possui um modo de vida diferenciado, 
semelhante ao dos indígenas. 
4  Os imigrantes, ao estabeleceram-se nas terras concedidas pelo governo brasileiro, 
primeiramente foram agricultores e artesãos rurais, como lhes havia sido solicitado, chamados 
dessa forma de colonos. O colono, explica Roche (1969), era o homem que estava ligado a terra 
que explorava.
5  Sobre colonização europeia no Sul do Brasil, sugere-se consultar os trabalhos de: Waibel 
(1958); Roche (1969); Neumann (2009).
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Dessa forma, reconhece-se o agricultor familiar enquanto um 
segmento ou uma categoria social caracterizada pela interligação entre 
unidade familiar e unidade de produção, do qual a principal fonte de 
renda provém do trabalho na agricultura.

Assim como o termo camponês, também existe uma extensa 
bibliografia sobre o conceito de agricultor familiar, porém, Motta 
(2010) aponta que é necessário considerar as inúmeras significações 
que esta terminologia possui, e que remete a uma diversidade de situa-
ções históricas e socioeconômicas. 

Lamarche (1993) entende que as formas de exploração campo-
nesas são familiares, porém, não pode-se considerar todas as formas de 
exploração familiares como camponesas. Ao realizar um estudo com-
parado em diferentes países6, o autor identificou que, por exemplo, na 
França, as explorações familiares são originárias do modelo camponês, 
enquanto na região de Zaghouan, na Tunísia, as explorações originam-
-se de um modelo pautado na produção mercantil, com mão-de-obra 
externa à família. Por outro lado, Lamarche (1993) identificou que no 
Sul do Brasil, mais especificamente na região de Ijuí7, como resultado 
do modelo de colonização ocidental diferente, a sociedade agrária atu-
al fundamenta-se no modelo camponês, tal como ocorre em Quebec8 
ou Saskatchewan9.

O termo agricultura familiar amplia o grupo de sujeitos que se 
enquadram nesta categoria e permite que se retire a associação de ine-
ficiência e pobreza a esse grupo, ou seja, não é possível afimar que um 
agricultor familiar é sempre pequeno produtor e pobre (SCHNEI-
DER, 2016).

6  Ver: Lamarche (1993; 1998).
7  O município de Ijuí está localizado na região noroeste do Estado do RS, foi fundado no ano 
de 1890 com a denominação de Colônia de Ijuhí, recebendo imigrantes de diferentes países 
(IBGE, s/d).
8  Quebec localiza-se no Canadá, na América do Norte.
9  Saskatchewan também localiza-se no Canadá.



221História do Mundo Rural - Vol. III

Indaia Dias Lopes

A agricultura familiar desempenha um importante papel em 
todo o mundo, contribuindo para a redução da fome e da pobreza 
rural através da produção e do desenvolvimento sustentável das áre-
as rurais. Neste contexto, o Brasil ocupa papel de destaque enquanto 
formulador de políticas públicas para a agricultura familiar (GRISA 
et al., 2017).

Procedimentos metodológicos

Este trabalho integra a tese da autora, iniciada no ano de 2018 
e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da 
Universidade de Passo Fundo (UPF). O projeto que originou este tra-
balho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UPF e 
foi aprovado sob o parecer número 3.110.547. 

O capítulo foi organizado com os resultados preliminares da pri-
meira etapa do estudo. Quanto ao nível do estudo, trata-se de uma 
pesquisa exploratória (GIL, 2016), com abordagem qualitativa dos 
dados coletados por meio de revisão bibliográfica em livros e artigos 
científicos, além da legislação pertinente ao tema. 

Também foram realizadas entrevistas abertas ou em profundida-
de10 com sujeitos que participam direta e indiretamente da articulação 
e da operacionalização do Pronaf no âmbito do estado do RS, com 
o objetivo de identificar a percepção dos mesmos sobre o desenvolvi-
mento do programa. Após contato prévio com algumas das institui-
ções que articulam o Pronaf no estado, buscou-se identificar os sujei-
tos que estão vinculados ao programa, convidando-os a participar do 
estudo. Até esta etapa da pesquisa foram entrevistados: o Presidente da 
Federação dos trabalhadores na agricultura do RS (Fetag-RS) (Sujeito 

10  Entrevistas abertas ou em profundidade, conforme Minayo (2016), são aquelas em que o 
entrevistado é convidado a falar livremente sobre o tema e os questionamentos visam conferir 
profundidade às reflexões.
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1); uma Assessora de Políticas Públicas da Fetag-RS (Sujeito 2); um 
Deputado Estadual que também é agricultor familiar e possui uma tra-
jetória vinculada a agricultura familiar, com histórico de atuação em 
Sindicatos Rurais e também na presidência da Fetag-RS (Sujeito 3); 
um Deputado Federal, atual presidente da Frente Parlamentar Mista 
da Agricultura Familiar e com significativa atuação em movimentos 
sindicais e assuntos relacionados a agricultura familiar (Sujeito 4); um 
ex-funcionário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
RS (Emater) (Sujeito 5), um ex-funcionário do Banco do Brasil (BB), 
que atuou diretamente com o Pronaf na Superintendência Estadual 
do BB no município de Porto Alegre (no estado do RS) (Sujeito 6).

As entrevistas foram agendadas previamente e aconteceram no 
período de agosto de 2019 a maio de 2020, as quais foram gravadas 
com autorização dos depoentes por meio do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE) assinados pelos mesmos, transcritas 
com o uso da ferramenta Microsoft Word® 2010. Os entrevistados au-
torizaram a divulgação de seus nomes, porém, a pesquisadora optou 
por preservar a identidade dos mesmos, identificando-os pelo termo 
“sujeito”, acompanhada de um número que variou de 1 a 6, para rela-
cionar ao respectivo depoimento.

Os dados foram analisados com apoio da técnica de Análise de 
Conteúdo, utilizando a técnica de análise categorial. Esta técnica de 
análise é a mais antiga e também a mais utilizada, ocorre desmembran-
do o texto em categorias ou unidades (BARDIN, 2016).

As categorias analíticas selecionadas foram: a) trajetória do Pro-
naf; b) contribuições do Pronaf, c) entraves para o Pronaf. Estas cate-
gorias foram selecionadas com o intuito e compreender a trajetória 
histórica do Pronaf no Brasil e os entraves e avanços desta política pú-
blica no RS a partir da percepção de atores sociais envolvidos direta e 
indiretamente com o programa nesse estado.
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Breve caracterização da trajetória e concepção 
recente do Pronaf

A Constituição Federal de 1988 representou um marco legal 
para a agricultura familiar enquanto categoria social, oportunizando 
novos espaços para participação social e reconhecendo direitos para 
esta categoria (GRISA; SCHNEIDER, 2015a). 

Nesse período, também ocorreu uma mudança paradigmática 
nos estudos rurais brasileiros, que apresentavam resultados positivos 
economicamente da agricultura familiar em países desenvolvidos, evi-
denciando que esta categoria social conseguia se adaptar a contextos 
sociais e econômicos diferentes. Dentre os estudos desenvolvidos, qua-
tro destacaram-se e contribuíram decisivamente para a noção de agri-
cultura familiar no país: Veiga (1991), Abramovay (1992), Lamarche 
(1993) e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agri-
cultura (FAO) /Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) (1994). Tais estudos apontavam a possibilidade de adaptação 
da agricultura familiar, destacavam suas diferentes estratégias de re-
produção social e sugeriam a criação de políticas públicas direcionadas 
a este público alvo (GRISA; SCHNEIDER, 2015b).

Em 1994, como resultado de mobilizações empreendidas por 
agricultores familiares, como o “Grito da Terra Brasil11”, foi criado o 
Provape, um programa de crédito destinado a pequenos agricultores, 
considerado um embrião do Pronaf (BIANCHINI, 2015). Confor-
me Schneider, Mattei e Cazella (2004), mesmo o Provape obtendo re-
sultados baixos na perspectiva dos recursos aportados para os agricul-
tores, a importância se revela na abertura que este programa propicia 

11  O Grito da Terra Brasil surgiu em 1994, como uma grande ação nacional. Este movimen-
to é uma das grandes mobilizações realizadas pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores e 
das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e já possui mais de 20 anos de realização por meio da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (CONTAG). Este 
movimento é realizado levando em consideração as especificidades das 27 federações filiadas 
(FETAGRS, 2014). 
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para uma política pública diferenciada para agricultores familiares. Os 
referidos autores recordam que nesse período, os pequenos agriculto-
res eram enquadrados como “mini-produtores”, a partir das normas 
estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) do Ministério da 
Agricultura, portanto, os mesmos concorriam com os grandes pro-
prietários na obtenção do crédito rural e, historicamente, estes sempre 
foram os principais beneficiários do crédito para a agricultura.

A Resolução nº 2.191 de 1995 instituiu o Pronaf e definia os 
requisitos para os beneficiários, os quais deveriam ser comprovados 
mediante declaração de aptidão, emitida por agente credenciado pelo 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
(MAARA) (BACEN, 1995).

Em 1996 as quatro áreas de atuação no Pronaf eram: a) no fi-
nanciamento do custeio e investimento agrícolas; b) no fornecimento 
de infraestrutura rural; c) na negociação e articulação de políticas pú-
blicas; e, d) na formação de técnicos extensionistas e agricultores. As 
taxas de juros nesse período eram de 12% ao ano, consideradas altas, 
o que resultou em pouca adesão de agricultores, exceto na região sul, 
que desde a criação do Pronaf concentrou a maior parte dos recursos 
disponibilizados (GAZOLLA; SCHNEIDER, 2013). 

O Estado brasileiro confere reconhecimento à agricultura fami-
liar com a criação de políticas públicas específicas para este segmen-
to, como é o caso do Pronaf e para tanto, em 2006 institui legislação 
própria que trata da definição deste grupo estabelecendo critérios para 
seu enquadramento. De acordo com a Lei nº 11.326, de 4 de julho de 
2006 (BRASIL, 2006), é considerado agricultor familiar e empreen-
dedor familiar rural aquele que exerce atividades no meio rural, cum-
prindo simultaneamente os requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 
(quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da pró-
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pria família nas atividades econômicas do seu estabele-
cimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar origi-
nada de atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento [...];
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento 
com sua família.

Para Belik (2015), a Lei nº 11.326/2006 que definiu oficialmen-
te a agricultura familiar no Brasil possui cunho predominantemente 
operacional e para fins de política pública, trazendo delimitações acer-
ca de tamanho da propriedade, predomínio de mão-de-obra, origem 
da renda e gestão da propriedade.

Picolotto e Medeiros (2017, p. 352) acrescentam que a agricul-
tura familiar ganhou notoriedade no Brasil a partir da luta dos movi-
mentos sociais e da implementação do Pronaf:

... a consagração da categoria agricultura familiar se 
deu em meados dos anos1990, quando, por efeito da 
eficácia política dos Gritos da Terra, encabeçados por 
Contag e CUT, e também por várias mobilizações de 
pequenos produtores em todo o país, o governo criou o 
Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar 
(Pronaf ). Desde então, os agricultores progressiva-
mente passaram a se identificar como tal, para serem 
reconhecidos como público do novo programa.

Cumpre ressaltar que essa agricultura familiar para o qual o Pro-
naf foi criado não é um segmento novo ou criado a partir desse pro-
grama, mas a criação dessa política pública representou um avanço nas 
lutas já empreendidas por esse grupo social. Wanderley (2009) reitera 
que a chamada pequena produção12 sempre contribuiu de forma sig-

12  A agricultura familiar brasileira contempla diversas tipologias de famílias, contextos sociais 
nos quais estão inseridos, diferentes histórias, origens e ecossistemas. Se tomarmos o país como 
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nificativa para a produção agrícola nacional, assim como já descrito na 
obra clássica de Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira da 
Silva, intitulada “História Social da Agricultura13”.

Zanini e Santos (2015) advertem que é comum as políticas pú-
blicas não contemplarem as especificidades do público-alvo, como é o 
caso dos agricultores familiares no Pronaf, resultando em uma defini-
ção legal incapaz de dar conta de toda a diversidade que esta categoria 
social possui.

Atualmente, os beneficiários do Pronaf são agricultores e produ-
tores rurais que integram as unidades familiares de produção rural e 
que por meio de um documento denominado Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (DAP14), a qual deve estar ativa, comprovem sua inserção 
no programa.

A elaboração de uma política pública envolve diferentes atores 
sociais, tais como homens políticos, funcionários de diversos níveis, 
representantes de grupos de interesses, os quais visam a construção de 
uma ordem local. Nesses termos, a participação destes atores sociais 
ocorre de forma variada e em níveis distintos (GRISA, 2012). 

Em termos operacionais, o Pronaf envolve diferentes organiza-
ções e atores sociais, tanto no nível regional quanto local, principal-
mente, que auxiliam no aprimoramento e também na ampliação do 
programa no Brasil (SANTOS; DEL GROSSI, 2017). Deste modo, 
o Pronaf possui um arranjo institucional para a sua efetivação, em que 

um todo, encontraremos um número grande de agricultores familiares, com diferentes termi-
nologias que os identificam: colono, sitiante, posseiro, morador, ribeirinho (SCHNEIDER, 
2010), além de outros termos, como pequenos produtores.
13  Esta obra é considerada uma importante referência e um marco nas pesquisas acerca da 
história da agricultura brasileira. Para maior aprofundamento, ver: Linhares e Teixeira da Silva 
(1981). 
14  A DAP é um documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtida pelo 
agricultor ou pela agricultora, pessoa física e também pelo empreendimento familiar rural, tais 
como associações, cooperativas e agroindústrias, nestes casos pessoa jurídicas. Este documento 
é obtido gratuitamente em entidade e órgãos públicos autorizados pela SEAD para emitir a 
DAP (SEAD, 2018). 
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participam entidades representativas dos agricultores, instituições fi-
nanceiras, órgãos mediadores, empresa que realiza a assistência técni-
ca, entre outros. Resumidamente, as principais instituições envolvidas 
com o Pronaf estão ilustradas na Figura 1.

Figura 1. Arranjo institucional do Pronaf.
Fonte: Adaptado de Carvalho, Alcântara e Costa (2017).

Conforme ilustrado na Figura 1, para a efetivação do Pronaf, 
é necessário que diversas instituições tenham seu papel definido e 
atuem de forma que essa política agrícola chegue para os agricultores 
familiares. Nesses termos, a próxima seção aborda a percepção de ato-
res sociais vinculados a essas instituições acerca da trajetória do Pronaf 
no estado do RS.
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O Pronaf no RS a partir de atores sociais regionais

O estado do RS possui uma população estimada em 11.377.239 
habitantes (IBGE, 2019), com um Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDHM) calculado para o ano de 2010 de 0,746, considerado 
na faixa de Desenvolvimento Humano Alto15. Em relação a situação 
domiciliar, os dados são do Censo realizado pelo IBGE em 201016 e 
indicam 9.100.291 pessoas residentes em áreas urbanas e 1.593.638 
pessoas residindo no meio rural (IBGE, 2010).

De acordo com os dados do Censo Agropecuário realizado pelo 
IBGE no ano de 2017, o RS possuía naquele ano 294 mil estabeleci-
mentos classificados como de agricultura familiar17, correspondendo 
a um percentual de 80,5% do total de estabelecimentos agropecuários 
do estado. A agricultura familiar ocupa 25,3% da área total dos esta-
belecimentos agropecuários do estado, ou seja, uma área de 5.486.193 
hectares. 

Do total de estabelecimentos agropecuários classificados como 
de agricultura familiar, 67.122 estabelecimentos declararam utilizar 
alguma modalidade do Pronaf no ano de 2017, sendo a modalidade 
de financiamento governamental mais utilizada pelos agricultores fa-
miliares gaúchos (IBGE, 2017). 

Na Tabela 1 observa-se a evolução do número de contratos fir-
mados e dos valores disponibilizados pelo Pronaf no RS, no período 
de 1999 a 2019. 
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Ano/Safra Quantidade de 
contratos Valor em R$

1999/2000 288.552 563.341.356,00
2000/2001 256.363 548.080.498,00
2001/2002 266.816 694.330.755,00
2002/2003 249.008 653.954.598,00
 2003/2004 261.488 848.287.527,00
2004/2005 275.655 1.092.680.542,00
2005/2006 292.888 1.286.479.734,00
2006/2007 305.681 1.588.839.585,00
2007/2008 305.028 2.235.691.376,00
2008/2009 289.797 2.855.010.519,00
2009/2010 382.438 3.370.600.499,00
2010/2011 287.280 3.492.225.996,00
2011/2012 277.036 3.948.150.614,00
2012/2013 365.418 4.419.578.275,00
2013/2014 280.449 5.151.825.939,00
2014/2015 269.691 5.657.521.532,00
2015/2016 226.511 4.963.500.407,35
2016/2017 219.248 5.472.597.468,10
2017/2018 203.648 5.585.609.300,04
2018/2019 190.476 6.049.359.979,91

                       
Tabela 1. Número de contratos e valores disponibilizados pelo Pronaf, RS, 1999-2019.
Fonte: Banco Central do Brasil - Bacen (2020).

No ano-safra 2018/2019 foram utilizados R$ 5.657.521.532,00 
em créditos do Pronaf pelos agricultores familiares deste estado, con-
tra R$ 563.341.356,00 no ano de 1999. A tendência observada a 
partir dos dados apresentados na Tabela 1, a nível de RS indica que 
a quantidade de contratos teve um crescimento expressivo até a safra 
2014/2015, porém, mesmo com os valores tomados pelos agricultores 
aumentando a cada ano-safra, o número de contratos vem reduzindo. 
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Quando estes dados são analisados em conjunto com as entre-
vistas realizadas com os sujeitos que estão diretamente ligados a este 
programa, surgem algumas questões que não são possíveis de identifi-
car na análise somente do número de contratos e valores financiados. 
Ao questionar os entrevistados sobre a tendência de concentração dos 
recursos do Pronaf no RS, destaca-se a fala de um depoente:

Nós iniciamos o Pronaf com pouco, fomos crescendo, 
chegamos no auge do financiamento no RS de Pronaf e 
depois nós começamos a diminuir. A cada ano ele vem 
diminuindo o número de produtores que tão toman-
do, principalmente o custeio agrícola e aumentando 
os valores que são tomados por cada agricultor, então 
esta é uma tendência que vem acontecendo, então jus-
tifica aquilo que nós falávamos há pouco atrás, de que 
tu está elitizando o crédito. Tem produtores pegando 
mais, mas nós estamos perdendo produtores que de-
veriam estar tomando crédito e não estão tomando. 
Uns porque estão deixando de produzir, os dados do 
próprio IBGE estão dizendo, nós estamos diminuin-
do as pessoas no meio rural e o envelhecimento deles 
né, e o outro, a dificuldade de tomar o crédito. Ele tem 
que ter garantias, avalistas, então isso acaba o produtor 
não indo tomar o crédito, produzindo por conta e não 
buscando. Mas tem sim uma diminuição, chegamos no 
auge e a cada ano nós estamos vendo agora uma dimi-
nuição no número de produtores que buscam a toma-
ção do crédito (Sujeito 1, 2019).

A fala do Sujeito 1 evidencia algumas questões para além das 
apontadas na introdução desse artigo. Desde a criação do Pronaf hou-
ve um crescimento significativo dos valores tomados pelos agricultores 
familiares nesse estado, também evidenciado na Tabela 1, porém, o 
número de agricultores realizando novos contratos vem diminuindo a 
partir do ano-safra 2013/2014, o que sugere que ele está concentran-
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do-se em um número menor de agricultores familiares. Além disso, a 
fala do entrevistado aponta outra questão relevante, que se refere às 
exigências das instituições financeiras, que muitas vezes resulta na im-
possibilidade de acesso ao programa por agricultores que precisam de 
crédito para dar continuidade as atividades na agricultura.

A questão dos grupos de agricultores familiares que mais acessam 
o Pronaf é destacada na fala do Sujeito 5:

Eu não tenho dúvida nenhuma de que os agricultores 
familiares mais consolidados são os que mais acessam 
esse programa, não tenho dúvida nenhuma. Mas hou-
ve um crescimento muito grande, principalmente no 
segundo governo Lula, ali eu acho, com a ênfase no tra-
balho dos indígenas, pescadores, todo esse pessoal que 
estava a margem do processo... quilombolas, enfim, os 
próprios assentados. Aumentou os recursos, houve um 
incremento desse público aí, que é o público daquele 
Pronaf “B”, que é a faixa que tem menor renda anual, 
essa faixa é uma faixa que realmente os próprios ban-
cos... E aí é que entra aquele tripé... Tinha a política, o 
técnico não estava tão perto desse cara, o técnico queria 
ver resultado também, o técnico procurava aquele agri-
cultor mais capitalizado, porque sabia que ia ter uma 
resposta melhor, não ia levar tanto tempo para ter as 
respostas, enquanto o agricultor muito pequeno, com 
pouco recurso, a questão da própria escolaridade dos 
agricultores, você vê que o agricultor bem mais pobre, 
deve ter alguns analfabetos, então tem algumas dificul-
dades aí que devem ser discutidas antes de dizer: “Olha 
os caras só privilegiavam aqueles ali”, tem um porquê 
de tudo isso. O próprio Banco, para chegar dinheiro 
para esse público é muito mais difícil. O próprio Banco 
também é ciente que esse grupo, tem toda uma lenda, 
que está à margem do processo, e o cara não tem as ga-
rantias que o banco gostaria que ele tivesse. Não existe 
no banco a cultura em relação a esse público. (Sujeito 
5, 2020).
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Frente ao relato do entrevistado, é importante destacar alguns as-
pectos em relação ao próprio perfil do agricultor antes de generalizar 
o público que tem acesso a esta política pública e os sujeitos que estão 
ficando à margem deste processo. Conforme observado nas fontes, 
percebe-se que há, tanto a nível de Brasil quanto de RS, concentração 
de recursos do Pronaf para agricultores mais capitalizados ou conso-
lidados dentro dessa categoria, porém, são sujeitos ou grupos que já 
possuem acesso ao próprio sistema bancário, por exemplo.

Nesse ínterim, os dados da FAO (2005) corroboram com a ex-
plicação do Sujeito 5 ao explicar que mesmo existindo um baixíssimo 
grau de inadimplência no Pronaf, a exigência de aval e os custos dos 
serviços bancários tornam o empréstimo caro, somando-se a isso a re-
sistência das instituições financeiras relatadas em alguns municípios 
são elementos que dificultam o acesso aos créditos do programa por 
agricultores familiares.

Mesmo com a participação de bancos públicos, desde a imple-
mentação do Pronaf existe uma tensão por conta das exigibilidades 
bancárias em termos de informações e garantias que os agricultores 
familiares devem cumprir para minimizar as possibilidades de inadim-
plência com os bancos (ABRAMOVAY; MORELLO, 2010). 

O excesso de burocracia e a seletividade bancária ainda se cons-
tituem como entraves para a consolidação do Pronaf e também para o 
acesso de uma parcela de agricultores familiares que estão à margem 
dessa política pública. Nas palavras do entrevistado18:

Tem público que já acessava o Pronaf, deixou de aces-
sar, isso existe, e muitos não acessam porque ao mesmo 

18  Este entrevistado também é agricultor familiar. Sua trajetória pessoal e profissional está vin-
culada à agricultura familiar, atuou pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua cidade de 
origem no RS, do qual foi diretor até o ano de 2003, foi diretor-secretário da Fetag-RS e, após, 
Presidente dessa instituição, quando foi então eleito Deputado Estadual. Possui uma história de 
forte participação e atuação em movimentos sindicais e na luta por políticas públicas direciona-
das para o meio rural e em defesa da agricultura familiar.
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tempo que o Pronaf é uma boa coisa para o agricultor, 
também para os agentes financeiros virou um bom ne-
gócio. Porque o agente financeiro acaba embutindo, 
oferecendo e empurrando um cartão de crédito, um se-
guro junto com o financiamento. O que não é obriga-
tório, o Manual de Crédito prevê que não precisa fazer. 
Mas muitas vezes o agente financeiro acaba vendendo 
produtos junto com aquele cliente do Pronaf. Então 
eu acredito que sim, tem entraves nesse sentido e isso é 
muito ruim, embora que as entidades tenham trabalha-
do muito e a gente tem se envolvido diretamente nisso 
(Sujeito 3, 2020).

Além da seletividade bancária, fica evidente também que existem 
outras questões para além das exigências bancárias, que são produtos e 
serviços que as instituições financeiras tentam incluir no crédito rural, 
que não são obrigatórias, mas muitas vezes, até por desconhecimento 
do próprio agricultor, são incluídas como se fosse obrigatória.

Por outro lado, a experiência desse programa nos diferentes esta-
dos brasileiros vem demonstrando importantes aspectos que podem 
ser encarados como lições para as demais regiões.  O caso do Banco do 
Nordeste, onde vem ocorrendo uma estratégia de estímulo, por parte 
dos agentes de crédito, para que os projetos visem a qualidade e a ren-
tabilidade e que sejam capazes de aumentar a renda da faixa de agricul-
tores familiares mais pobres (ABRAMOVAY; MORELLO, 2010). 

A disparidade entre as diferentes regiões brasileiras se constitui 
em um dos desafios do Pronaf, e reflete a necessidade de adequar o 
programa à diversidade regional dos agricultores familiares em suas 
diferentes tipologias. Troian, Tafernaberry e Machado (2020) eviden-
ciam que as diferenças regionais no país no tocante aos créditos do 
Pronaf está associada ao histórico de privilégios que algumas regiões 
do país obtiveram em detrimento do subdesenvolvimento de outras, 
incluindo também questões geográficas e tecnológicas.
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Sobre as diferenças entre as regiões brasileiras:

Outro aspecto que acho que foi fundamental é que foi 
aqui no Sul e Sudeste, principalmente aqui no Sul, as 
nossas federações, os nossos sindicatos, abraçaram a ideia 
e entenderam que o Pronaf é uma política pública que 
poderia desenvolver a agricultura familiar e fomentamos 
a criação de grupos, orientamos o produtor a buscar, os 
sindicatos trabalharam muito forte nessa questão do 
crédito, junto com os produtores e isso foi fundamen-
tal para o agricultor entender que ele tinha uma política 
pública na mão e ele poderia usar essa política. Então, eu 
acho que nós temos essa cultura, aqui no Rio Grande do 
Sul, Paraná e Santa Catarina, de a gente usar essas po-
líticas públicas e o movimento sindical trabalha muito 
isso. Aí é Pronaf, é Crédito Fundiário, agora é Habita-
ção Rural. Nós somos pioneiros e essas regiões acabaram 
usando. A questão do crédito do Pronaf nós chegamos 
a usar 30...35% do valor disponível no país vinha pra cá 
né...hoje diminuiu um pouco mais. Nós somos um dos 
estados que mais aplica os recursos do Pronaf, é o RS. 
Eu acho que é graças a isso, graças ao trabalho de nós 
ter cooperativas que ajudam, nós temos a Emater dando 
assistência forte na ponta, eu acho que esse trabalho fez 
com que a gente conseguisse. (Sujeito 1, 2019).

Pelo relato deste entrevistado, há indícios que no RS existe um 
importante envolvimento de diferentes instituições (Emater, Fetag-
-RS, sindicatos e cooperativas) atuando junto ao agricultor, identifi-
cando as dificuldades em relação ao Pronaf e buscando melhorias no 
programa para que ele efetivamente seja utilizado. 

A região Sul do Brasil, desde meados dos anos 1980, concentrou 
grandes articulações de representantes de agricultores familiares e 
também de grupos de pesquisadores envolvidos com movimentos em 
busca de melhores condições para a agricultura familiar e, principal-
mente de reinvindicação por crédito rural (MATTEI, 2006).
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Em relação aos atores sociais e instituições envolvidas com o 
Pronaf, os entrevistados apontam papel de destaque da Emater para 
o avanço do programa não somente no RS, mas em toda a região Sul 
do Brasil (RS, Santa Catarina – SC e Paraná – PR), conforme pode-se 
observar no trecho abaixo:

Entendo que a Emater-RS teve um papel fundamental 
no Estado para a evolução do Pronaf. A Emater se tor-
nou a representante natural do serviço oficial de exten-
são rural do Estado, abrange todo Estado, permitindo 
uniformização de procedimentos, principalmente em 
relação aos projetos técnicos e perícias de Proagro. En-
tendo que a presença da Emater-RS facilitou e agilizou 
muito os procedimentos das instituições financeiras 
para contratação do Pronaf.
Na minha avaliação o grande volume de contratações 
pelo Pronaf nos estados do Sul em relação ao resto do 
país está relacionado ao engajamento e abrangência 
dos sindicatos dos trabalhadores rurais, associações 
de pequenos produtores, cooperativas de crédito, co-
operativas de produção e pela grande estrutura das 
assistências técnicas oficiais, Emater-RS, Emater-PR e 
Epagri-SC (Sujeito 6, 2019).

Além da Emater, os entrevistados destacam para o protagonismo 
das entidades representativas de agricultores, como os sindicatos, as 
cooperativas, as federações. Conforme relatado pelo Sujeito 6, o em-
penho e o trabalho das entidades vinculadas a agricultura familiar fi-
zeram com que houvesse um avanço muito rápido na adesão ao Pronaf 
na região Sul do país, particularmente no RS. Além disso, o entrevis-
tado ressalta também a importância de uma assistência técnica públi-
ca, Emater, nesse contexto. No caso dos outros estados brasileiros, ele 
menciona que, dentre outras questões específicas, esse processo demo-
rou mais para acontecer.

O Pronaf é percebido pelos entrevistados como uma conquista 
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para a agricultura familiar e para as entidades representativas dessa ca-
tegoria social. Tais sujeitos consideram o Pronaf como importante ins-
trumento para manter o agricultor familiar no campo, mesmo levando 
em conta que o êxodo rural ainda é uma realidade. Outra questão des-
tacada pelos entrevistados, refere-se ao crescimento das agroindústrias 
e da contribuição do Pronaf para esse segmento. Sobre os aspectos ne-
gativos, o excesso de burocracia por parte do sistema bancário é visto 
como um entrave para o acesso ao programa, excluindo muitas vezes 
uma parcela de agricultores familiares que não consegue atender aos 
requisitos impostos pelo sistema bancário, ficando à margem desse 
processo.

Considerações finais

A agricultura familiar brasileira é marcada por uma história de 
lutas por reconhecimento e reinvindicação por políticas públicas e de 
crédito, buscando manifestar seu ponto de vista e obter poio do Esta-
do. No final da década de 1990 foi criado o Pronaf como resultado dos 
embates empreendidos pelos agricultores familiares, oportunizando a 
esta categoria social investir em seus projetos produtivos e, assim, gerar 
renda, contribuindo para sua reprodução social. 

Considerando a relevância do crédito rural para a reprodução so-
cial da agricultura familiar e a importância desta categoria social para a 
agricultura brasileira, este estudo cumpriu com o objetivo de analisar 
a trajetória do Pronaf e identificar a percepção de diferentes atores so-
ciais envolvidos com esse programa no estado do RS.

Historicamente, diferentes entidades e atores sociais no RS vem 
se empenhando em busca de melhores condições de reprodução social 
para a agricultura familiar. Dessa forma, resultados positivos no Pro-
naf nesse estado, desde a criação desse programa, são associados aos 
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esforços desses diferentes sujeitos e instituições representativos dessa 
categoria social.

Dentre os principais entraves apontados pelos entrevistados, des-
tacam-se as exigências bancárias, que acabam por excluir muitos agri-
cultores desse processo, deixando uma parcela à margem do programa 
e priorizando agricultores mais capitalizados.

Os sujeitos direta e indiretamente envolvidos com o Pronaf no 
RS percebem este programa como uma conquista para a agricultura 
familiar e para as entidades envolvidas com a sua articulação no esta-
do. Esta política pública vem apresentando-se como importante me-
canismo para manutenção do agricultor familiar no meio rural, mes-
mo considerando-se que o êxodo rural ainda é uma realidade nesse 
estado. As agroindústrias são apontadas pelos entrevistados como um 
dos setores que mais cresceu no RS nos últimos 20 anos, e em grande 
medida, este avanço é associado ao Pronaf. 

Evidencia-se que este estudo contribui para historiadores, soció-
logos, economistas, acadêmicos e demais pesquisadores das diferentes 
áreas interessados na temática da agricultura familiar, abordando a tra-
jetória da primeira política pública brasileira criada para esta categoria 
social a partir da perspectiva de atores sociais diretamente envolvidos 
com esse programa.

Por fim, destaca-se que embora o objetivo do estudo tenha sido 
alcançado, os dados utilizados restringem-se a percepção de uma par-
cela de informantes-chave selecionados dentre um grupo maior de su-
jeitos vinculados ao Pronaf no âmbito do RS. Além disso, este estudo 
faz parte de uma pesquisa mais ampla, que ainda está em desenvolvi-
mento e nas etapas posteriores ocorrerão entrevistas com outros gru-
pos de sujeitos vinculados ao Pronaf, dentre os quais agricultores fami-
liares. Também sugere-se que sejam realizados estudos em diferentes 
regiões brasileiras, buscando identificar as especificidades, os limites e 
os avanços dessa política pública nos diferentes espaços.
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Historicamente, a agricultura de base familiar no Brasil teve pa-
pel fundamental na produção de alimentos tanto para o consu-

mo no meio rural, quanto nas cidades. Além disso, especialmente nas 
últimas décadas, parte do excedente de sua produção destinou-se ao 
mercado internacional. Entretanto, o seu reconhecimento oficial so-
mente aconteceu nas décadas de 1990 e de 2000 quando foram criadas 
algumas políticas públicas específicas como foi o caso do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em 
1995 e 1996, além da aprovação da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, conhecida como a “Lei da Agricultura Familiar”. 

Destaque-se que essa lei estabeleceu as diretrizes para a formula-
ção da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais, no Brasil, e considerou (Art. 3º) como agricultor fa-
miliar e empreendedor familiar rural aqueles que praticam atividades 
no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

Envelhecimento e Sucessão Rural:

dois desafios para a Agricultura Familiar na 
região da AMAU (2006-2017)

Anacleto Zanella

10
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I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 
(quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da pró-
pria família nas atividades econômicas do seu estabele-
cimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar ori-
ginada de atividades econômicas do seu estabeleci-
mento ou empreendimento, na forma definida pelo 
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, 
de 2011);
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento 
com sua família (Lei Federal, 11.326, 2006, Art. 3º). 

Saliente-se também que, no Art. 4º, essa lei estabelece os seguin-
tes princípios que devem ser observados pela política nacional da 
agricultura familiar e para os empreendimentos familiares rurais: “I - 
descentralização; II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 
III - equidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de 
gênero, geração e etnia; IV - participação dos agricultores familiares 
na formulação e implementação da política nacional da agricultura fa-
miliar (...)”. E, para atingir seus objetivos, no Art. 5º, a lei prevê que a 
política nacional da agricultura familiar deve promover o planejamen-
to e a execução das ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas: 

“I - crédito e fundo de aval; II - infraestrutura e serviços; 
III - assistência técnica e extensão rural; IV - pesquisa; 
V - comercialização; VI - seguro; VII - habitação; VIII 
- legislação sanitária, previdenciária, comercial e tribu-
tária; IX - cooperativismo e associativismo; X - educa-
ção, capacitação e profissionalização; XI - negócios e 
serviços rurais não agrícolas; XII – agroindustrializa-
ção (Lei Federal 11.326, 2006, Art. 5º). 

Apesar da distância existente entre o que está disposto nos ob-
jetivos dessa lei e a prática, nos últimos 25 anos, o Estado brasileiro 
passou a investir mais recursos em políticas públicas de incentivo à 
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produção agropecuária em benefício dos agricultores familiares, ofere-
cendo crédito subsidiado em várias linhas temáticas. Isso possibilitou 
um crescimento da produção e da renda para uma parcela significativa 
de famílias rurais em todo o Brasil, impulsionando o desenvolvimento 
no campo brasileiro (MATTEI, 2014, p. 74-75). 

Além da valorização obtida em nível nacional, o reconhecimen-
to da agricultura familiar ocorreu também em nível mundial. Para a 
ONU, os agricultores familiares são atores socioeconômicos vitais 
para melhorar os meios de subsistência (produção de alimentos), na 
criação de empregos, na promoção da coesão comunitária e no desen-
volvimento rural em todo o mundo. Por isso, a ONU lançou recen-
temente, em nível mundial, a Década das Nações Unidas para Agri-
cultura Familiar (UNDFF, 2019-2028), e um Plano de Ação Global 
para aumentar o apoio aos agricultores familiares. O objetivo é que, 
nesse período, seja criado “um ambiente propício para fortalecer a po-
sição da agricultura familiar e maximizar as contribuições dos agri-
cultores familiares para a segurança alimentar e nutrição do mundo”. 
Conforme a ONU, a agricultura familiar é responsável por 80% dos 
alimentos produzidos no mundo e, além disso, é impulsionadora do 
desenvolvimento sustentável (ONU, 2019).

Apesar desse reconhecimento ocorrido no Brasil e no mundo, a 
agricultura familiar vivenciou nesse mesmo período algumas contra-
dições significantes. Entre elas, estão o processo de envelhecimento da 
população rural e a dificuldade de sucessão nas propriedades familia-
res rurais. Esse artigo, portanto, tem como objetivo principal dialogar 
sobre essas questões a partir de uma revisão de literatura sobre essa 
realidade e da apresentação das informações divulgadas pelos Censos 
Agropecuários de 2006 e 2017, realizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), tendo como objeto de estudo a região 
da Associação dos Municípios do Alto Uruguai (AMAU)1 no norte 

1  A Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU) - com sede em Erechim, RS - foi 
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do Rio Grande do Sul (também identificada como Corede Norte)2, 
composta por 32 municípios, conforme o mapa na página seguinte. 

A delimitação geográfica escolhida para esse estudo leva em con-
ta o desenvolvimento histórico dessa localidade a partir da fundação 
da Colônia Erechim3, pois nesta a agricultura de base familiar sempre 
foi muito forte e representativa no processo de desenvolvimento eco-
nômico e social dessa região. Vai ao encontro, portanto, ao posiciona-
mento de Viscardi (1997, p. 96), a qual escreveu que cabe ao historia-
dor, na definição dos limites de seu recorte regional, se apropriar de 
uma região simbolicamente construída no período estudado, capaz de 
responder aos seus questionamentos.

Um dos fatores que possibilitou o desenvolvimento da agricul-
tura de base familiar nesse território possui relação com os aspectos 
físicos desse lugar, especialmente em sua porção norte, de relevo mais 
acentuado, o que facilitou o desenvolvimento desse modelo de agri-
cultura, com base na produção realizada pela mão de obra da própria 
família. Dessa forma, os agricultores familiares encontraram aí um “re-
fúgio”, não no sentido de estarem livres do domínio do capital e nem 
dos processos de exclusão que ocorreram depois (PIRAN, 2001, p. 39).

criada em 1970 e representava na época 15 municípios: Aratiba, Barão de Cotegipe, Campinas 
do Sul, Erechim, Erval Grande, Gaurama, Getúlio Vargas, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino 
Ramos, Mariano Moro, São Valentim, Sertão, Severiano de Almeida e Viadutos. Com o pro-
cesso de emancipação de novos municípios em 1988 (Áurea, Entre Rios do Sul, Erebango, Es-
tação, Faxinalzinho, Ipiranga do Sul e Três Arroios), 1992 (Barra do Rio Azul, Carlos Gomes, 
Centenário, Charrua e Ponte Preta), 1995 (Benjamin Constant do Sul e Floriano Peixoto) e 
1996 (Cruzaltense, Paulo Bento e Quatro Irmãos), a AMAU é integrada atualmente por 32 
municípios.
2  Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs - criados oficialmente pela Lei 
estadual 10.283 de 17 de outubro de 1994, no Rio Grande do Sul, são fóruns de discussão para 
a promoção de políticas e ações que visam o desenvolvimento regional. O estado conta atual-
mente com 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os municípios representados pelo 
Corede Norte são os mesmos que integram a AMAU. 
3  A Colônia Erechim foi criada, em 1908, pelo governo estadual de orientação positivista, 
planejada e destinada prioritariamente para abrigar imigrantes europeus e seus descendentes, 
desterritorializando os povos indígenas e caboclos, com o objetivo de desenvolver uma agricul-
tura de base familiar, a fim de produzir alimentos para os centros urbanos emergentes no Brasil.
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Além disso, esse território integra a região norte do Rio Grande 
do Sul, na qual teve início, a partir do fim da II Guerra Mundial e nas 
décadas de 1950 e 1960, o processo de modernização da agricultura, 
como estratégia do capitalismo global (liderado pelos Estados Uni-
dos) para a mecanização e a tecnificação da agricultura, integrando-a 
com a indústria, além de atender as novas necessidades do mercado 
nacional e internacional (BRUM, 1988, p. 60).

Outro fator que justificou a escolha desse lugar para a pesqui-
sa é o fato de que neste nasceram, especialmente a partir do final dos 
anos 1970, fortes movimentos sociais rurais (especialmente o Movi-

Figura 1. Municípios que integram a AMAU e o Corede Norte do Rio Grande do Sul 
- 2020.
Fonte: Diário Oficial Rio Grande do Sul. Elaboração: Seplag/Deplan.
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mento Sindical Rural, o Movimento de Atingidos por Barragens e o 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais) que, articulados com 
os Movimentos Sociais Rurais de outras partes do estado e do Brasil, 
contribuíram decisivamente para a ampliação da cidadania rural, tan-
to nas conquistas dos direitos sociais na Constituição de 1988, como 
nas políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura 
familiar, nas décadas seguintes.

Inicia-se com as informações relativas ao processo de envelheci-
mento da população rural na região da AMAU, em comparação com 
o Rio Grande do Sul e o Brasil; posteriormente, analisa-se a dinâmica 
da integração cada vez maior entre o urbano e o rural e vice-versa e seus 
reflexos nas decisões de permanência ou não dos jovens no meio rural; 
finaliza-se discutindo pressupostos para o desenvolvimento territorial. 

O envelhecimento da população rural na região da 
AMAU

As políticas públicas criadas em favor da agricultura familiar nos 
últimos 25 anos no Brasil influenciaram positivamente a ampliação da 
produção agropecuária e da renda alcançada pela maior parte dos agri-
cultores brasileiros. Entretanto, percebe-se que não foram suficientes 
para estimular a permanência dos jovens rurais no meio rural e, conse-
quentemente, a população rural brasileira diminuiu e ficou mais velha. 
Esse fenômeno ocorreu também na região da AMAU, no norte do Rio 
Grande do Sul, como pode ser verificado na Tabela 1, em sequência. 
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Classe de 
Idade e Ano

AMAU 
% sobre 
o total

RS 
% sobre 
o total 

Brasil 
% sobre 
o total

TOTAL 2006 21.037 100 441.472 100 5.175.636 100

TOTAL 2017 16.806 100 365.094 100 5.073.324 100

Menor de 25 
anos 2006

282 1,34 8.594 1,94 170.583 3,29

Menor de 25 
anos 2017

188 1,11 4.386 1,20 100.357 1,97

De 25 a 
menos de 35 

anos 2006
1.881     8,94 43.189 9,78 701.727 13,55

De 25 a 
menos de 35 

anos 2017
957 5,69 24.416 6,68 469.068 9,24

De 35 a 
menos de 45 

anos 2006
4.926    23,41 93.789 21,24 1.135.153 21,93

De 35 a 
menos de 45 

anos 2017
2.229 13,26 50.990 13,96 904.143 17,82

De 45 a 
menos de 55 

anos 2006
5.995    28,49 117.528 26,62 1.208.120 23,34

De 45 a 
menos de 55 

anos 2017
4.458 26,52 89.873 24,61 1.224.488 24,13

De 55 a 
menos de 65 

anos 2006
4.858    23,09 100.956 22,86 1.053.352 20,35
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Classe de 
Idade e Ano

AMAU 
% sobre 
o total

RS 
% sobre 
o total 

Brasil 
% sobre 
o total

De 55 a 
menos de 65 

anos 2017
4.964 29,53 100.618 27,55 1.186.702

23,39

De 65 anos e 
mais 2006

3.095 14,71 77.416 17,53 906.701 17,51

De 65 anos e 
mais 2017

3.963 23,58 93.341 25,57 1.171.767 23,10

Não se 
aplica 2017

47 0,27 1.470 0,40 16.799 0,33

Tabela 1. Classe de idade dos produtores que dirigem os estabelecimentos agropecuários 
na região da AMAU, em 2006 e 2017, em comparação com o Rio Grande do Sul e o Brasil.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base nos Censos Agropecuários 2006 e 2017, 
IBGE (Tabelas 3354 e 6779).

Fica demonstrado claramente, na Tabela 1, várias situações. Em 
relação à realidade da AMAU, em primeiro lugar, aparece uma redução 
expressiva no número de produtores rurais entre 2006 e 2017. Eram 
21.037 em 2006 e passaram para 16.806 em 2017, uma diminuição de 
4.231 produtores, o que corresponde a um percentual de 20,11%. En-
quanto isso, no Rio Grande do Sul, eram 441.472 produtores em 2006 
e passaram para 365.094 em 2017, ou seja, uma redução de 76.378, 
o que corresponde a um percentual de 17,30%. E, no Brasil, eram 
5.175.636 produtores em 2006 e passaram para 5.073.324 em 2017, 
uma redução de 10.312, o que corresponde a um percentual de 1,98%. 
Assim, constata-se que aconteceu uma redução do número de produ-
tores nas três esferas (em nível regional, estadual e nacional), nesse 
período analisado, entre 2006 e 2017. No entanto, o percentual de 
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redução foi bem mais expressivo na região da AMAU (20,11%) e no 
Rio Grande do Sul (17,30%), em comparação com o Brasil (1,98%).

A segunda situação que aparece é o fato de que, na região da 
AMAU, o número de jovens que dirigiam estabelecimentos agrope-
cuários era de apenas 282 em 2006 (1,34% dos produtores) e dimi-
nuiu para 188 em 2017 (1,11% dos produtores). Enquanto isso, no 
Rio Grande do Sul, eram 8.594 produtores em 2006 (1,94%) e passou 
para 4.386 em 2017 (1,20%). E, no Brasil, eram 170.583 produtores 
em 2006 (3,29%) e passou para 100.357 em 2017 (1,97%). Dessa for-
ma, constata-se que aconteceu uma redução de produtores jovens nas 
três esferas (regional, estadual e nacional), nesse período analisado, 
entre 2006 e 2017. Além disso, conforme o último censo agropecuá-
rio, percebe-se que o percentual de jovens no comando dos estabeleci-
mentos agropecuários é menor na AMAU (1,11%), em relação ao Rio 
Grande do Sul (1,20%) e ao Brasil (1,97%).   

A terceira situação que aparece na Tabela 1 é o fato de que, na 
região da AMAU, os produtores nas classes de idade entre 25 e 35 
anos também reduziram nesse período analisado. Passaram de 1.881 
em 2006 (8,94%) para 957 em 2017 (5,69%). No Rio Grande do 
Sul, eram 43.189 em 2006 (9,78%) e passaram para 24.416 em 2017 
(6,68%). E, no Brasil, eram 701.727 em 2006 (13,55%) e passaram 
para 469.068 (9,24%). Assim, constata-se uma redução expressiva de 
produtores agropecuários também nessa faixa de idade nas três esfe-
ras, sendo que o índice verificado na AMAU (5,69%) é o menor em 
comparação com o Rio Grande do Sul (6,68%) e o do Brasil (9,24%). 

Em contrapartida, verificam-se duas situações na Tabela 1 que 
comprovam o envelhecimento da população rural, tanto na região 
da AMAU, quanto no Rio Grande do Sul e no Brasil: o número e o 
percentual de produtores entre 55 e menos de 65 anos e acima dessa 
faixa. Somando-se esses dois públicos, temos os seguintes resultados: 
na região da AMAU, o número de produtores rurais com 55 anos e 
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mais somava 7.953 produtores (37,80%) em 2006 e passou para 8.927 
em 2017 (53,12%); no Rio Grande do Sul, o número de produtores 
nessa faixa de idade era de 178.956 em 2006 (40,40%) e passou para 
193.959 em 2017 (53,13%); e, no Brasil, o número era de 1.960.053 
produtores em 2006 (37,87%) e passou para 2.358.469 em 2017 
(46,49%). Além disso, verifica-se que o percentual de pessoas que diri-
gem os estabelecimentos agropecuários com 55 anos e mais, em 2017, 
tanto na AMAU (53,12%), quanto no Rio Grande do Sul (53,13%) 
supera mais da metade dos estabelecimentos. Registre-se que a média 
brasileira também ficou muito alta (46,49%), mas um pouco abaixo 
dos índices regional e estadual. Para uma melhor visualização desses 
índices, apresenta-se o Gráfico 1, em sequência.  

                                                                              

Gráfico 1. Classe de idade dos produtores dirigentes dos estabelecimentos agropecuá-
rios na região da AMAU, em comparação com o Rio Grande do Sul e o Brasil 2006 e 
2017.
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base nos Censos Agropecuários 2006 e 2017, 
IBGE (Tabelas 3354 e 6779).

A partir do Gráfico 1, fica visualmente demonstrado que a agri-
cultura brasileira vivenciou no período recente uma redução percen-
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tual expressiva de agricultores nas faixas etárias situadas com menos de 
35 anos e, em contrapartida, uma elevação também expressiva no per-
centual de agricultores nas faixas etárias situadas com 55 anos e mais. 
E isso aconteceu de maneira intensa na AMAU, quanto no Rio Gran-
de do Sul e no Brasil. Passa-se, então, para a análise a fim de buscar uma 
explicação para esse fenômeno que enfraqueceu nos últimos anos o 
desenvolvimento da agricultura, especialmente a de base familiar. 

O mundo rural em transformação e o processo de 
urbanização da população

As informações contidas nos Censos Agropecuários relativas ao 
esvaziamento e ao envelhecimento da população rural identificados 
no item anterior confirmam a tendência verificada nos Censos De-
mográficos realizados também pelo IBGE, entre 1991 e 2010, pois 
a população rural no Brasil passou de 35,7 milhões de pessoas em 
1991 para 29,6 milhões em 2010, uma redução média de 1% ao ano 
(MAIA, 2014, p. 1085). 

Conforme Maia (2014, p. 1086), a redução da população rural 
pode ser atribuída a alguns fatores fundamentais: a recente queda da 
taxa de fecundidade que atingiu tanto a população urbana quanto a 
rural; as mudanças ocorridas na estrutura das famílias (redução das 
famílias com casal e filhos, famílias constituídas apenas por casal e sem 
filhos, famílias formadas por uma única pessoa); e o êxodo seletivo 
de membros, pois os jovens são mais propensos a migrarem para os 
centros urbanos. Além disso, houve, nas últimas décadas, um aumento 
considerável na expectativa de vida, o que colaborou para um cresci-
mento da população idosa no meio rural. Somado a isso, registrou-se 
também uma masculinização da população rural, incentivada por três 
fatores: a intensificação de tecnologias e o assalariamento da mão-de-
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-obra que privilegiou a população masculina; a histórica deficiência de 
infraestrutura e de serviços sociais, além da dupla jornada de trabalho 
destinada à mulher rural (na roça e em casa); e os procedimentos re-
lativos à transmissão do patrimônio familiar que, geralmente, privile-
giaram o homem. 

Maia (2014) constata que, atualmente, os jovens rurais crescem 
com objetivos de vida diferentes do que nas décadas passadas, quan-
do permanecer nas atividades agrícolas era quase que natural. Hoje, 
não, pois, a possibilidade de migrar para o meio urbano em busca da 
ampliação da escolaridade e de busca de trabalho a fim de conquistar 
melhores oportunidades de renda está colocada em seu horizonte.

Outra questão destacada pelo autor é o fato de que, em algumas 
regiões do país, a dinâmica demográfica teve mais amplitude do que 
em outras, apesar do desenvolvimento agrícola alcançado. A região 
Sul, por exemplo, apresentou a queda mais acentuada da população 
residente em domicílios rurais, ou seja, 28% entre 1991 e 2010, indi-
cando um fluxo ainda persistente e intenso de migração rural-urbano 
na região. O autor chama a atenção de que essa região apresentou, tra-
dicionalmente, uma agricultura familiar dinâmica e bons indicadores 
de desenvolvimento humano. Dessa forma, a persistência da migração 
rural-urbano, nesse caso, não pode ser associada unicamente aos fato-
res relacionados à pobreza e à falta de terra, mas pode estar relacionada 
à atração que a dinâmica socioeconômica urbana exerce sobre a popu-
lação rural (MAIA, 2014, p. 1091-1092). 

Por causa disso, nas últimas décadas, verificou-se uma crescente 
dificuldade no processo de sucessão no meio rural, ampliando ainda 
mais os desafios para a continuidade da agricultura de base familiar. 
Nesse sentido, estudos apontam algumas condições para que possa 
ocorrer o processo sucessório no meio rural e a consequente perma-
nência dos jovens nas atividades agropecuárias: o acesso à renda; a 
qualidade nas relações familiares; a formação educacional; a infraes-
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trutura de comunicação, como telefone e internet; e políticas públi-
cas inclusivas de desenvolvimento rural (CENCI; DEGGERONE, 
2016, p. 97). 

Outro estudo realizado também por Deggerone (2013) com jo-
vens rurais nos municípios de Itatiba do Sul e Aratiba, na região da 
AMAU, identificou que o processo de modernização da agricultura 
ocorrido nas décadas de 1960 a 1980 provocou um intenso êxodo 
rural e contribuiu para o esvaziamento do campo e para o envelhe-
cimento da população rural. Além disso, afirmou que para os jovens 
permanecerem atualmente no meio rural, vários são os condicionan-
tes: a necessidade de organização socioprodutiva que viabilize econo-
micamente a propriedade rural, a existência de diálogo franco e aberto 
entre pais e filhos sobre as decisões relativas à propriedade, a divisão 
igualitária do patrimônio familiar entre os filhos e filhas, a qualificação 
escolar e técnica para melhor produzir e o acesso ao lazer e à internet 
(DEGGERONE, 2013, p. 129-130).      

Outro autor que estudou a questão foi Stropasolas, o qual pes-
quisou a migração de jovens rurais no município de Ouro (SC), na 
microrregião geográfica de Joaçaba. Entre os fatores identificados para 
o êxodo rural dos jovens está o trabalho penoso na roça, pois “sempre 
tem serviço”, inclusive nos fins de semana. Assim, não tem domingo, 
não tem feriado, como é o caso das atividades relacionadas à produ-
ção de leite, das aves e no trato dos animais. Por outro lado, trabalhar 
na cidade significa para muitos jovens a perspectiva da independência 
financeira e, além disso, poder estudar, fazer uma faculdade. O autor 
identificou também que, para muitos jovens, estudar significa alcan-
çar mais reconhecimento, “ser alguém”. Além disso, ser reconhecido 
significa mudar de vida, nem que para isso tenha que trabalhar dentro 
das normas estabelecidas pela indústria, pelo comércio, ou no trabalho 
doméstico em casas de famílias na cidade (STROPASOLAS, 2006, p. 
217; 222; 311). 



258 História do Mundo Rural - Vol. III

Envelhecimento e Sucessão Rural

Em relação às mulheres moças, Stropasolas identificou que as 
filhas de famílias de agricultores, nas últimas décadas, começaram a 
questionar a hegemonia dos homens e a relação subordinada das mu-
lheres. E, nesse processo, a saída do meio rural significa romper com a 
situação de falta de oportunidade para o exercício de atividades pro-
dutivas e/ou profissionais, que propiciem independência financeira, 
gerencial e tutelar da família, especialmente em relação ao pai. Nesse 
sentido, é um rompimento com a realidade da falta de remuneração 
mensal ao trabalho realizado e do trabalho não reconhecido e não va-
lorizado pela família, pois é o pai que faz o gerenciamento das finanças 
da família, deixando em segundo plano a participação das mulheres e 
dos jovens. Ainda, as mulheres sentem-se mais prejudicadas quando 
são excluídas da divisão da herança da terra. (STROPASOLAS, 2006, 
p. 317).  

Outro fator que favorece a decisão das mulheres em migrar para 
as cidades está no fato de que são mais atingidas pela sobrecarga de 
trabalho exigida pelo sistema de produção integrado de aves e suínos, 
ou pela bovinocultura de leite – trabalho esse realizado diariamente, 
domingos e feriados. Em contraponto, os homens possuem mais li-
berdade para sair nos fins de semana, têm mais lazer, inclusive simbo-
lizado no uso do automóvel da família. Tudo isso ajuda a explicar que 
existe uma propensão maior das moças do que dos rapazes para sair do 
meio rural (STROPASOLAS, 2006, p. 319). 

Outra pesquisa realizada com jovens rurais em idade de 15 a 17 
anos no município de Alto Alegre (RS) identificou que é minoritária 
a parcela dos que decidiram permanecer na propriedade (39,8%), ape-
sar de que nessa fase da idade ainda não têm uma definição madura 
sobre o seu futuro profissional. Além disso, existiu uma diferença subs-
tancial entre os jovens rurais rapazes e as jovens moças. Das 17 jovens 
rurais moças, 13 tinham interesse em sair do campo e duas não tinham 
decidido. Em relação aos jovens rapazes, dos 13 pesquisados, quatro 
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apenas queriam sair do campo e dois não tinham decidido ainda. O 
estudo revelou também que os principais condicionantes para a saída 
dos jovens do meio rural estão: o trabalho penoso e difícil, as incerte-
zas do trabalho agrícola, a não participação da gestão na propriedade e 
nas atividades operacionais agrícolas da propriedade. Além disso, veri-
ficou-se que os pais incentivam seus filhos a cursarem faculdade e pro-
curam não influenciar na decisão de permanecer ou não na agricultura 
(BREITENBACH; CORAZZA, 2017, p. 8). 

Em síntese, pode-se dizer que, a partir do processo de moderni-
zação da agricultura ocorrido entre 1960 e 1980, a agricultura de base 
familiar vivenciou ao longo das últimas décadas intensas transforma-
ções, na qual uma das suas marcas foi o êxodo rural. Por outro lado, 
percebeu-se também que os jovens rurais não colocam mais como úni-
ca perspectiva a permanência nas atividades agrícolas. Verifica-se, por-
tanto, uma migração constante de jovens do meio rural para o urbano, 
especialmente das moças em busca de outras oportunidades. Fica níti-
do que a opção de ficar na agricultura passa por várias condicionantes 
que envolvem a obtenção de renda, diálogo na família e valorização 
igualitária entre filhos e filhas, entre outras. 

Por outro lado, é necessário incluir o conceito de desenvolvimen-
to territorial para melhor compreender o desenvolvimento rural em 
regiões de grande potencial agrícola como a AMAU. A partir do pro-
cesso de urbanização de sua população, fenômeno esse que ocorreu em 
nível de país e no mundo, especialmente no último século, não é mais 
possível verificar os processos de desenvolvimento apenas do ponto 
de vista de um determinado setor, como é o caso da agricultura nessa 
região. Além disso, o processo de modernização da agricultura apro-
fundou a relação campo-cidade e vice-versa. Cada vez mais, os valores 
e regras do mundo capitalista globalizado penetraram nas relações de 
produção, de industrialização e de comercialização dos produtos agrí-
colas. A competitividade, a ciência, a técnica e a informação passaram 
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a fazer parte cotidianamente do mundo rural. Junto a isso, portanto, 
ganhou importância a necessidade de elevação da escolaridade, espe-
cialmente para o público jovem. 

No caso do Rio Grande do Sul, inclusive na região da AMAU, 
somado ao processo de modernização da agricultura, houve um con-
tínuo desenvolvimento dos setores industriais, comerciais e de servi-
ços, nas últimas décadas, centralizado nas cidades grandes e médias 
do estado. Na região da AMAU, especialmente em Erechim. Por isso, 
ao longo do tempo, o expressivo êxodo rural não pode ser somente 
atribuído ao problema da concentração da terra e ao grande número 
de minifúndios existentes nessa região como foi tratado anteriormen-
te.  Estudos realizados concluíram que a dinâmica socioeconômica 
urbana na região Sul do Brasil exerce atração sobre a população rural, 
especialmente sobre a juventude que migrou para as cidades nas últi-
mas décadas em busca de oportunidades de emprego, de renda e de 
elevação da escolaridade (MAIA, 2014, p. 1091-1092).

Por isso, o fenômeno da urbanização precisa ser observado atra-
vés de uma abordagem multidimensional, pois não é mais permitido 
que se faça uma simples divisão socioespacial do que é rural e do que é 
urbano. A realidade tornou-se complexa e heterogênea. Em relação ao 
meio rural, destacam-se ainda elementos como a ampliação dos canais 
de venda direta da produção através das cadeias curtas, o turismo rural 
e outras dinâmicas que constroem diálogos constantes com o mundo 
urbano e vice-versa, como é o caso da pluriatividade, na qual famílias 
combinam vários tipos de atividades e ocupações em uma mesma uni-
dade familiar ou estabelecimento e seus membros passam a ter vários 
modos de inserção profissional (SCHNEIDER, 2009, p. 140-141). 

Nesse último período, então, ganharam fôlego as formulações re-
lativas ao desenvolvimento rural e territorial cuja concepção supera a 
dicotomia entre o espaço rural e o urbano. Schneider (2004, p. 93-94) 
escreveu que, fora do Brasil, vários estudiosos apontaram para quatro 
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elementos-chave a partir dos quais se preconiza a retomada do debate 
sobre o desenvolvimento rural: “a erradicação da pobreza rural, a ques-
tão do protagonismo dos atores sociais e sua participação política, o 
território como unidade de referência e a preocupação central com a 
sustentabilidade ambiental”. 

Para esse autor, a abordagem territorial ganhou força porque o 
enfoque regional ao longo do tempo perdeu seu poder explicativo en-
quanto referência teórica e conceitual e tornou-se insuficiente como 
instrumento de planejamento normativo das ações práticas do Estado 
e dos agentes políticos, especialmente a partir do fenômeno da glo-
balização ocorrido no mundo. Assim, o território emergiu sobretudo 
porque a nova dinâmica econômica e produtiva dependia de decisões 
e iniciativas que eram tomadas e vinculadas em função do território. 
Além disso, a atuação do Estado começou a utilizar o território como 
nova unidade de referência para regular as políticas públicas, ganhan-
do destaque as iniciativas de descentralização e a valorização dos atores 
da sociedade civil (SCHNEIDER, 2004, p. 101-102). 

À medida, então, que a noção de desenvolvimento territorial se 
fortaleceu, a discussão em torno do papel da agricultura e do espa-
ço rural também se modificou. Fruto disso, foi superado o enfoque 
setorial das atividades econômicas (agricultura, indústria, comércio, 
serviços, etc.), bem como ficou suplantada a dicotomia espacial entre 
o rural versus urbano ou o campo versus cidade. Além disso, o deter-
minismo de qualquer ordem ou a evolução predeterminada ficaram 
para trás. Emergiram, assim, a diversidade e a heterogeneidade sociais 
e econômicas dos territórios (SCHNEIDER, 2004, p. 104-105).

Da mesma forma, Delgado e Rocha (2017, p. 23) afirmaram que 
a abordagem territorial permite a formulação e a implementação de 
políticas públicas descentralizadas de desenvolvimento, voltadas ao 
enfrentamento da pobreza e das questões ambientais, adotando uma 
visão complementar entre o rural e o urbano. Assim, a escala territo-
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rial torna-se mais adequada, pois permite a interação entre os atores 
sociais, facilita a articulação de políticas públicas e subverte as divisões 
rígidas entre campo-cidade ou cidade-campo, além de romper com as 
políticas setoriais. 

Outro autor brasileiro que adotou o conceito de desenvolvimen-
to territorial em seus estudos é Favareto (2018). Conforme ele, os es-
tudos realizados nas últimas décadas em vários países indicaram que 
o crescimento econômico e a tecnologia deixaram de ser suficientes 
para se pensar o desenvolvimento de determinada região. Assim, olhar 
para as especificidades do território ou das regiões passou a ser cada 
vez mais importante (FAVARETO, 2018). 

Além disso, Favareto acredita que o conceito de território é 
importante porque facilita a superação de algumas dicotomias: a) a 
primeira é a tentativa de reunificação da sociedade com a natureza, 
pois fala da base natural da qual esse território depende e dos sistemas 
sociais que se estruturam para utilizar essa base de recursos; b) a se-
gunda é a busca de ligação entre o local e o global (fatores endógenos e 
exógenos interligados), ou seja, como determinada localidade estabe-
lece relações com as forças exógenas; c) e a terceira interdependência 
envolve as relações entre Estado, sociedade e mercado, ou seja, tudo 
se relaciona. A ideia de território, portanto, traz consigo a necessida-
de de analisar as formas de cooperação ou de conflito entre os atores 
naquele determinado lugar, no qual a sociedade, o Estado e o mercado 
estão presentes de alguma forma e se interligam, cooperando ou em 
conflito. Por isso, a ideia de governança é essencial para o debate sobre 
desenvolvimento territorial (FAVARETO, 2018).

Dessa forma, como escreveu Veiga (2003, p. 36), não interessa 
tanto se a população desenvolve suas atividades econômicas e sociais 
no meio rural ou urbano, pois cada vez mais acontece uma maior in-
tegração entre si. Assim, o que importa é compreender que o futuro 
dessas pessoas depende de articulações intermunicipais capazes de 
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diagnosticar as vocações do território que compartilham, formular um 
plano de desenvolvimento territorial, buscando a parceria e o apoio do 
poder público para a sua viabilização.   

Considerações finais

De uma forma sintética, vimos que na região da AMAU, a agri-
cultura familiar constitui a quase totalidade dos empreendimentos ru-
rais/agrícolas; seu dinamismo produtivo revela um agricultor familiar 
que se beneficia em boa parte das políticas públicas de desenvolvimen-
to criadas nas últimas três décadas no país. 

Porém, essas políticas de incentivo produtivo (econômico-finan-
ceiro) demonstram não serem suficientes para dar conta de um desen-
volvimento equilibrado nas unidades produtivas, principalmente as de 
reduzida estrutura fundiária. Vimos pelos dados que há um envelhe-
cimento da população nas unidades; associado a isso, constata-se uma 
tendência à masculinização da população, ou seja, permanecerem ape-
nas alguns jovens homens nas unidades. Esse processo tem muitas cau-
salidades, mas, acima de tudo, a reduzida perspectiva de sobrevivência 
e de obtenção de lucros e de constituição de novas unidades familiares 
por ocasião, quando possível, de casamentos. 

Vimos que se torna necessário um amplo projeto de desenvolvi-
mento territorial, com participação de atores sociais e políticos locais/
regionais, pois são conhecedores da realidade circundante, das poten-
cialidades regionais, dos quadros econômicos específicos e das deman-
das urbanas também regionais. 

Autores enfatizam que o fator tecnológico não é suficiente para 
estancar os pontos de estrangulamentos presentes na realidade da 
agricultura familiar atualmente. Políticas públicas de desenvolvimen-
to associadas às especificidades das demandas territoriais tornam-se 
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prementes e, acredita-se, poderão, nas suas relação e interface com 
processos globais de mercado e com a dinâmica urbana e ambiental, 
produzir reversão de um quadro que, como demonstramos pelos da-
dos da AMAU, revela ser preocupante.  
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Como principal resposta àquilo que usualmente tem sido agluti-
nado sob a designação de “questão agrária brasileira”, a imple-

mentação de projetos de reforma agrária tem sido a política pública 
com resultados mais satisfatórios. Entretanto, o processo que Bernar-
do Mançano Fernandes denomina “golpe na questão agrária brasi-
leira” contribuiu para que ocorresse uma grande ruptura em relação 
ao relativo equilíbrio na correlação de forças no campo. Esse relativo 
equilíbrio entre dois grandes projetos de desenvolvimento para o cam-
po foi construído a partir do protagonismo dos movimentos sociais 
cuja pressão contribuiu não apenas para a implantação de milhares 
de assentamentos de reforma agrária, mas também para a criação de 
diversas políticas públicas de apoio à agricultura camponesa/familiar 
(FERNANDES, 2018). 

O processo de Impeachment contra a presidente Dilma Roussef, 

Perspectivas sobre a 
reforma agrária no contexto 

pós-Golpe de 2016

11

Simone Lopes Dickel
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também denominado Golpe de 20161, refletiu diretamente na retra-
ção de políticas públicas “compensatórias”, que favoreciam os campo-
neses. “Entre as mudanças políticas resultantes do golpe está a dimi-
nuição e finalização de políticas públicas destinadas para a população 
pobre e o crescimento de políticas públicas para as corporações, com 
destaque para a bancada ruralista” (FERNANDES et al., 2018, p. 2). 
Outro reflexo desse processo na questão agrária foi a publicação da 
Medida Provisória nº 759/2016, convertida na lei nº 13.465/2017. 
Sua criação é enunciada no discurso do governo enquanto uma ade-
quação da legislação agrária ao novo contexto do campo. Embora 
tenha sido anunciada oficialmente com a intenção de contemplar as 
dinâmicas que caracterizam o “novo mundo rural”, a proposta foi in-
terpretada pelos partidos de oposição e movimentos sociais como uma 
verdadeira pá de cal sobre a reforma agrária. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo discutir as pers-
pectivas acerca da reforma agrária no contexto pós-Golpe de 2016, 
analisando e apontando possíveis recuos na política pública, em de-
corrência da opção do Estado Brasileiro pelo agronegócio, modelo de 
desenvolvimento hegemônico para o campo. Para tal discussão, que 
gira em torno do questionamento proposto no título, serão debatidas 
algumas mudanças mais pontuais na legislação agrária que versa sobre 
a reforma agrária, confrontando o discurso oficial com o posiciona-
mento dos partidos de oposição e dos movimentos sociais de luta pela 
terra. 

Tal empreitada, situada no campo historiográfico da História 
do Tempo Presente, a qual tem como particularidade “a pressão dos 

1  Os principais veículos de informação vinculados à esquerda, movimentos sociais (como o 
MST), parlamentares da oposição ao atual governo de Jair Bolsonaro, além de especialistas 
como o historiador Rodrigo Santos Oliveira (PUC-RS) e o sociólogo Jessé de Souza assumem 
esse posicionamento, do qual nos apropriamos na presente discussão. Bernardo Mançano Fer-
nandes amplia o conceito, denominando-o como golpe político-jurídico-midiático-ruralista, 
em alusão às forças que conspiraram para o golpe. 
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contemporâneos ou a coação pela verdade” (FICO, 2012, p. 44) – e 
por isso constitui-se um grande desafio –, se valerá de fontes produzi-
das recentemente e disponibilizadas em meio digital. São documentos 
produzidos no âmbito oficial, como a Cartilha de Esclarecimentos – 
Titulação e Regularização Fundiária (2016), elaborada pelo Governo 
Federal com o objetivo de esclarecer as mudanças propostas pela MP 
759/2016; o próprio texto da lei nº 13.465/2017; o Acórdão do TCU 
relacionado a irregularidades no programa oficial de reforma agrária; 
além de diferentes manifestações da oposição em relação às mudanças 
propostas. 

Para fins de organização do texto, propõe-se, em um primeiro mo-
mento, contextualizar a proposição da Medida Provisória 759/2016, 
e, a partir do discurso oficial do governo, identificar a justificativa e os 
objetivos da proposta. Em um segundo momento, passamos à discus-
são mais específica acerca do teor das principais mudanças propostas 
no que se refere especificamente à reforma agrária, já que a medida 
provisória, convertida em lei no ano seguinte, versa também sobre 
outras importantes temáticas2, e nos dedicamos a confrontar seu teor 
com a justificativa do governo e com o posicionamento dos movimen-
tos sociais e de oposição à base governista, alertando para os prováveis 
desdobramentos de tais mudanças.  

A justificativa da MP 759/2016 no discurso oficial e 
o contexto de elaboração da proposta 

A polêmica Medida Provisória nº 759/2016 foi proposta pelo Se-
nador Romero Jucá (PMDB-RR) e convertida na lei nº 13.465/2017. 
O documento “dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, 

2  Além da proposta de regularização fundiária rural, objeto desta análise, fazem parte da 
MP/759/2016: regularização fundiária urbana, regularização fundiária na Amazônia e proce-
dimentos de alienação de imóveis da União (BRASIL, 2016).
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sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma 
agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Le-
gal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimen-
tos de alienação de imóveis da União, e dá outras providências”. 

Aprovada no Senado com 47 votos favoráveis e 12 contrários3 e 
apenas uns poucos vetos que não descaracterizam a proposta, as mu-
danças na legislação agrária contidas na lei nº 13465/2017 desperta-
ram profundas divergências entre integrantes da base governista de um 
lado e oposição ao governo e movimentos sociais do outro. Membro 
de um dos principais partidos de oposição ao governo, a senadora Fá-
tima Bezerra (PT-RN) afirmou que a proposta é “o horror em matéria 
de retrocesso”. Para ela, a norma é um “presente de natal para os rura-
listas e vai aumentar a pobreza no campo e o êxodo rural” (AGÊNCIA 
SENADO, 2017). 

Mas, antes de compreendermos as reações adversas que seu 
conteúdo despertou, é necessário contextualizar a proposição da me-
dida que altera o texto de vários artigos importantes das principais 
leis de reforma agrária, até então vigentes: as leis nº 8.629/19934 e nº 
11.952/2009 (SAUER; LEITE, 2017). E, a partir disso, buscar ana-
lisar a partir do discurso oficial, qual sua intencionalidade. Para tal 
propósito, serão analisados tanto a justificativa quanto seus objetivos 
expressos na Cartilha de Esclarecimentos elaborada pelo Governo Fe-
deral. 

Segundo a Cartilha de Esclarecimentos – regularização fundiá-
ria urbana e rural (BRASIL, 2016), a Medida Provisória 759/2016, 
cuja abrangência extrapola os limites do mundo rural, “visa assegurar 

3  Fonte: Agência Senado. Acesso em 20 set. 2020. 
4  Quantitativamente, esta lei sofreu mais interferências da Medida Provisória nº 2.183-56, de 
2001, a qual incluiu vários parágrafos, no entanto, a nova lei que resultou da MP 759/2016 
modificou pontos cruciais no que diz respeito à essência da reforma agrária, como o processo 
de seleção de beneficiários, no qual os movimentos sociais deixam de exercer a influência que 
historicamente têm exercido. 
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mais transparência, agilidade e desburocratizar as políticas de reforma 
agrária e de regularização fundiária”, para o que seria imprescindível a 
“modernização da legislação agrária, criada em sua maioria há mais de 
20 anos, adequando-a à realidade atual do Brasil e assegurando mais 
efetividade à política pública”. Logo no início da cartilha, é expressa 
essa necessidade de “atualizar” parte da legislação referente à reforma 
agrária, visando adequá-la à nova realidade do campo, em constante 
transformação. 

Essa “atualização” da legislação, em correspondência com a nova 
realidade do campo, decorreu da necessidade de “corrigir distorções 
apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que havia de-
terminado a suspensão do Programa Nacional de Reforma Agrária” 
(BRASIL, 2016). O Acórdão TCU TC 000.517/2016 é um extenso 
relatório resultante de uma investigação que teve início ainda em 2015 
e fez uma espécie de “varredura” em todos os assentamentos de refor-
ma agrária do país, em busca de possíveis irregularidades no programa. 

De acordo com os apontamentos de Sauer e Leite (2017, p. 16), 
“a publicação do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), 
em 2016, pode ser considerada um marco na paralisação das ações de 
reforma agrária no Brasil”. Determinando o congelamento da refor-
ma agrária, já penalizada pela falta de recursos, a extensa investigação 
teve origem na representação interposta pela Secretaria de Controle 
Externo da Agricultura e do Meio Ambiente – SecexAmbiental –, e 
fundamentou-se no cruzamento de informações provenientes de ba-
ses de dados distintas, tais como Cad Único, FGTS, IPVA, Tribunal 
Superior Eleitoral, Receita Federal, entre outros. Concluído em 2016, 
o inquérito revelou a existência de 479.695 casos de beneficiários com 
indícios de irregularidades, podendo chegar a 31% do total de benefi-
ciários registrados (TCU, 2016).



272 História do Mundo Rural - Vol. III

Perspectivas sobre a reforma agrária

Com grande repercussão na mídia brasileira,5 a notícia sobre os 
resultados da grande investigação chegou aos assentamentos rurais de 
todo o país, causando apreensão e, ao mesmo tempo, estranhamento, 
diante do grande número de incidência das irregularidades tipificadas 
pelo TCU. Especialmente em razão da forma como foi veiculada a in-
formação nos meios de comunicação – com caráter sensacionalista –, 
sem prestar maiores esclarecimentos acerca do teor das acusações que 
incidiram sobre beneficiários com alguma suspeita de irregularidade 
nem mesmo acerca da metodologia utilizada para se chegar a esses nú-
meros estratosféricos, a investigação do TCU contribuiu para man-
char a imagem da reforma agrária, em um contexto político no qual o 
processo de impeachment já vinha se desenhando.

 As irregularidades constatadas a partir do simples cruzamento 
de informações, sem uma análise pormenorizada caso a caso – o que 
veio a ser feito após a notificação oficial dos beneficiários –, foram 
em grande parte equivocadas. Em boa parte delas, a inobservância de 
condições que configuram pré-requisito para o acesso ao programa de 
reforma agrária, mas que ocorreram depois que o beneficiário acessou 
o programa, foi contabilizada como irregularidade. 

É o caso, por exemplo, de beneficiários com renda superior a três 
salários mínimos, uma das tipologias de irregularidades, que incidiu 
sobre 26.616 assentados (TCU, 2016). Trata-se de uma condição que 
não permite o acesso ao programa, justamente por ser este destinado 
a pessoas com baixa renda. Entretanto, na grande maioria dos casos, 
tal condição se efetivou após a homologação no programa de reforma 
agrária, o que não configura uma distorção no processo de seleção de 
beneficiários, mas, sim, os impactos positivos da reforma agrária na vida 
dos assentados, que passam a desfrutar de melhores condições de vida. 

5  Em 06/04/2016, o site folha-Uol assim noticiou: “TCU identifica políticos e mortos entre 
beneficiários e manda parar reforma agrária”. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/
poder/2016/04/1758172-tcu-identifica-politicos-e-mortos-entre-beneficiarios-e-manda-pa-
rar-reforma-agraria.shtml. Acesso em 10 jun. 2020

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1758172-tcu-identifica-politicos-e-mortos-entre-beneficiarios-e-manda-parar-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1758172-tcu-identifica-politicos-e-mortos-entre-beneficiarios-e-manda-parar-reforma-agraria.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1758172-tcu-identifica-politicos-e-mortos-entre-beneficiarios-e-manda-parar-reforma-agraria.shtml
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Essa é uma situação muito semelhante ao que ocorreu com o in-
diciamento de beneficiários mortos, cujo falecimento na verdade se 
deu anos após a homologação, tal como aposentados por invalidez, 
maiores de 60 anos e titulares de mandatos eletivos.  Essas situações, de 
acordo com a nova redação proposta para o caput do art. 20, definem 
que esses “critérios voltam-se a vedar a seleção de beneficiário para in-
gresso no programa, mas não a sua permanência no programa de refor-
ma agrária” (BRASIL, 2016, p. 11). Ou seja, as condições que foram 
condenadas pelo TCU passam a ser previstas na nova lei. Continuam 
as proibições para o acesso ao programa, mas não para a permanência.  

A dicotomia critério de seleção de beneficiário x cri-
tério de permanência é um dos aspectos em discussão 
pelo TCU no Acórdão nº 775/2016, pois o órgão de 
controle entendeu que as vedações da redação anterior 
do art. 20 aplicavam-se indistintamente antes ou depois 
da seleção, em razão de não previsão legal esclarecendo 
o ponto (BRASIL, 2016, p. 12).

Tal assertiva corrobora com a justificativa oficial do governo de 
que a legislação vigente não correspondia à realidade do campo, muito 
mais dinâmico, plural e também menos circunscrito à atividade agrí-
cola. Situações que levaram ao indiciamento pelo TCU passam a ser 
permitidas, desde que não ocorram antes do acesso ao programa. De 
um modo geral: 

O novo marco aperfeiçoa os instrumentos adotados 
pelo Incra para obtenção e destinação de terras, cadastro 
e seleção de candidatos ao Programa Nacional de Re-
forma Agrária (PNRA), critérios de permanência dos 
beneficiários e, principalmente, simplifica a titulação 
de lotes em assentamentos e de posses em áreas rurais e 
urbanas da União em todo o País (BRASIL, 2016, p. 6).
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A proposta de agilização da titulação, através da sua simplifica-
ção, é um dos pontos mais importantes e que despertou as maiores 
divergências. Segundo a Cartilha explicativa, o objetivo de aumentar a 
titulação de terras aos trabalhadores rurais assentados seria uma forma 
de corrigir o panorama no qual “85% dos assentados ainda não têm o 
título da terra”, o que acarreta dificuldades e mesmo a impossibilida-
de desses trabalhadores rurais ao buscar “acessar políticas públicas do 
setor, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ) e o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Ater)” (BRASIL, 2016, p. 6). 

A aquisição do título de domínio, mediante pagamento ao Incra, 
confere ao beneficiário a condição de proprietário da terra, podendo 
agir como tal, sem interferências da autarquia. As terras tituladas dei-
xam de ser propriedade do Incra e passam a ser propriedade privada. 
De acordo com a cartilha, a titulação é uma condição necessária para 
o acesso a políticas públicas e certas linhas de crédito, indispensáveis 
para a viabilização da produção agrícola. Essa necessidade de inclusão 
do assentado em políticas públicas e sistemas de crédito, através da ti-
tulação, justificaria a necessidade da agilização da concessão do título 
de domínio, um dos principais objetivos das mudanças propostas na 
MP. 

Nesse ponto, há uma questão que merece ser destacada, já que 
diz respeito à propriedade privada da terra em assentamentos rurais. 
Afinal, qual o papel da propriedade privada da terra em assentamen-
tos de reforma agrária? Não seria o contrato de concessão de uso, do-
cumento no qual estão previstos os deveres dos contratantes (Incra e 
beneficiário), os critérios para o cumprimento da função social e no 
qual é garantido o direito à posse da terra, um instrumento jurídico 
capaz de proporcionar o acesso a políticas públicas destinadas à refor-
ma agrária? 

De acordo com a cartilha, a resposta é negativa! Somente o título 
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de domínio oferece a segurança jurídica da qual necessita o assentado 
para produzir, ou seja, somente de posse do documento que transfor-
ma a terra em uma propriedade privada o assentado está em condições 
de acessar determinados benefícios. De certa forma, a exigência da ti-
tulação para fins de acesso a determinados benefícios acaba excluindo 
os assentados, que, para continuarem na condição de camponeses ou 
agricultores familiares, se veem coagidos a titular a terra. 

Em relação à desburocratização da concessão de título de domí-
nio, a proposta prevê a “contagem do prazo de inegociabilidade da 
parcela desde a celebração do Contrato de Concessão de Uso – CCU, 
ou instrumento equivalente entre Incra e beneficiário”. Esse prazo de-
cenal pela legislação anterior passava a contar da data de aquisição do 
título de domínio, o que, na maioria das vezes, podia demorar até uma 
década, ampliando o tempo de espera do assentado pela titulação de-
finitiva da terra. Com a mudança na lei, esse prazo é abreviado, pas-
sando a ser contabilizado desde a assinatura do primeiro documento 
pactuado entre o Incra e o assentado. 

A abreviação do prazo de inegociabilidade do lote tem como im-
plicação direta a possibilidade de o beneficiário utilizá-la para fins de 
hipoteca no banco, bem como a possibilidade de comercialização da 
terra. Vista como coroamento do processo de reforma agrária pelo Es-
tado brasileiro, a titulação definitiva da terra encerra um ciclo e dá iní-
cio a outro. Na condição de beneficiário do programa de reforma agrá-
ria do governo, o assentado possui algumas prerrogativas, como acesso 
a certos programas sociais destinados a esse público específico, como é 
o caso do Crédito Instalação, que destina-se a construir infraestrutura 
inicial para viabilizar a exploração agrícola. Na condição de proprie-
tário da terra, ele perde algumas dessas prerrogativas, auferindo, em 
troca, a autonomia de mercantilizar seu lote e usá-lo como garantia. 

A resolução da grande maioria dos equívocos constatados pelo 
TCU, em razão da confusão entre as condições exigidas para a entrada 
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no programa e as condições para permanência nele, exigiu um árduo 
e minucioso trabalho do Incra, uma vez que a situação demandou não 
apenas que a autarquia proferisse uma explicação à sociedade brasileira 
através de uma nova oficial em seu site6, mas também fez com que as 
superintendências regionais diligenciassem a solução, caso a caso, dos 
indiciamentos de assentados. 

Além da falta de recursos enfrentada pela autarquia, o bloqueio 
de milhares de títulos de domínio até que não fossem esclarecidas as 
supostas irregularidades, e a paralisação da reforma agrária sinalizavam 
que os novos tempos não seriam muito promissores para a reforma 
agrária. Já penalizada por esses motivos, a política pública teve parte 
significativa da sua legislação modificada mediante iniciativa de parte 
do Senado, que defende explicitamente os interesses do agronegócio 
sem chamar para o debate os principais interessados. 

Golpe na questão agrária e o posicionamento dos 
movimentos sociais em relação à MP 759/2016 

A ausência de diálogo com a sociedade civil, em especial com os 
movimentos sociais do campo, gerou desconfianças em relação à pro-
posição do texto. Para os movimentos sociais, as mudanças propostas 
na legislação respondem à pressão do agronegócio, representado pela 
Bancada Ruralista no Congresso e ávido pela expansão da famigerada 
geração de comoditties. Além disso, a proposta de mudança na legisla-
ção agrária precisa ser considerada dentro de um conjunto de outras 
medidas como a CPI da Funai/Incra, “cujos indiciamentos deslegiti-
mam os defensores de direitos, no objetivo de atender ao mercado de 
terras e à expansão dos negócios” (SAUER; LEITE, 2017). 

De um modo geral, a parte da lei nº 13.465/2017 referente à 

6  http://www.incra.gov.br/noticias/nota-oficial-incra-acordao-tcu. 

http://www.incra.gov.br/noticias/nota-oficial-incra-acordao-tcu
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reforma agrária prevê mudanças em pontos nevrálgicos, tais como: 
alterações pontuais na obtenção de imóveis rurais e providências de 
desburocratização; seleção de beneficiários de parcelas em projeto de 
assentamento – definição de critérios objetivos; titulação de beneficiá-
rios de parcelas em projeto de assentamento; regularização de benefi-
ciários de parcelas em projeto de assentamento. Tais pontos passam a 
ser melhor detalhados. 

Sauer e Leite (2017) apontam como um dos pontos cruciais da 
MP a mudança na obtenção de terras para Reforma Agrária. A possi-
bilidade de pagamento em dinheiro do valor da terra nua em casos de 
desapropriação configura um grande retrocesso em relação ao princí-
pio da função social da propriedade. A desapropriação de terras pri-
vadas por não cumprimento da função social deixa de ser a principal 
forma de aquisição de terras para fins de reforma agrária. A justifica-
tiva oficial para essa mudança é de que a modalidade objetiva “evitar 
conflitos judiciais” que se prolongam e oneram o poder público. En-
tretanto, a possibilidade de compra dessas terras, que poderiam ser pa-
gas em Títulos da Dívida Agrária (TDAs), representam, na verdade, 
uma possibilidade de negócio lucrativo ao latifundiário. 

De fato, os processos judiciais de desapropriação de terras para 
fins de reforma agrária são, muitas vezes, obstruídos em razão da con-
testação interpelada pelos proprietários, a exemplo do extenso pro-
cesso judicial de desapropriação da Fazenda Annoni. O imóvel rural 
localizado na região Norte do Rio Grande do Sul foi desapropriado 
em 1972 através do Decreto 70.2327, mas, em razão da contestação 
da família, que se aproveitou de brechas na legislação para reivindicar 
o direito à propriedade8, a destinação do imóvel para fins de reforma 

7  Decreto 70.232 de 3 de março de 1972: “Declara de interesse social para fins de desapropria-
ção, o imóvel rural denominado ‘Fazenda Sarandi’, situado no Município de Sarandi, Estado 
do Rio Grande do Sul”.
8  Em razão do Decreto 70.231 de 1972, a possibilidade de reclassificação do imóvel rural 
– que estava classificado como latifúndio por exploração, em empresa rural, categoria imune 
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agrária foi postergada. Além disso, em razão do prolongamento dos 
trâmites legais inerentes ao processo judicial de desapropriação, a in-
cidência de juros e moratória contribuiu para que o valor pago em 
termos de indenização pesasse bastante para os cofres públicos (DI-
CKEL, 2017). Isso, de certa forma, consumiu boa parte dos recursos 
disponíveis para o programa de reforma agrária, reduzindo a dispo-
nibilidade de recursos que poderiam ser investidos em benefício dos 
assentados. 

Ainda assim, a possibilidade de desapropriação por não cumpri-
mento à função social é uma conquista dos movimentos sociais ainda 
na década de 1960, quando o Estatuto da Terra a institui como forma 
prioritária de aquisição de terras para fins de reforma agrária. Apesar 
das críticas tanto à sua origem viciada quanto à sua aplicabilidade, 
o documento elaborado no início do regime militar absorve o con-
ceito de função social, cuja origem remonta à ascensão do Estado de 
Bem Estar Social. O princípio passa a nortear o exercício do direito 
à propriedade, que deixa de ser absoluta, tal como os liberais a con-
ceberam a partir do final do século XVIII. Mais que uma punição ao 
não cumprimento de uma função social da terra, a possibilidade de 
desapropriação configura um instrumento de reordenação territorial 
(MARÉS, 2003).

É importante, nesse caso, definir a função social da propriedade 
enquanto resultado de um longo um processo civilizatório, a partir 
da premissa de que a terra é um bem básico e coletivo, e que, embora 
tenha sido apropriado de acordo com o sistema econômico de cada 
cultura, deve ser utilizada de acordo com o bem-estar social. “Se o bem 
comum estiver distante, a lei deixa de ser justa” (BARRUFINI, 1998, 
p. 27). O princípio representa um impedimento legal ao uso da pro-
priedade de forma absoluta, ou seja, a condição de proprietário não 

à desapropriação – gerou muitas controvérsias e interposição de recursos, o que retardou a 
liberação do imóvel para fins de reforma agrária. 
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significa que alguém pode utilizar o bem do modo como bem enten-
der, sem observar o bem-estar social (MARÉS, 2003). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu art. 186, a 
função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simulta-
neamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos, aos se-
guintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utiliza-
ção 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 (BRASIL, 1988).  Portanto, é necessário observar 
esses quatro critérios para que se determine se uma propriedade está 
ou não cumprindo com sua função social.

A desapropriação de terras por interesse social é a principal medi-
da que tem por fim condicionar a terra à sua função social (DUPRAT 
et al., 2019, p. 324). A priorização de outras formas de obtenção de 
terras significa que, ao invés de ser punido pelo não cumprimento da 
função social da terra através da desapropriação, o latifundiário pode 
ser “premiado”, recebendo em dinheiro pela terra cuja propriedade é 
nociva à coletividade. Em termos, isso representa um grande retroces-
so, uma “pá de cal” sobre a possibilidade de o Estado fazer justiça social 
por meio da reforma agrária, minimizando as enormes disparidades 
que historicamente permeiam o processo de apropriação territorial 
do país. Além de, obviamente, beneficiar o interesse dos grandes pro-
prietários, que poderão investir o valor recebido pela terra em outros 
setores mais lucrativos da economia.

Além da obtenção de terras, a seleção de beneficiários é outro 
ponto sobre o qual incidem as mudanças da proposta e que também 
despertou a indignação dos movimentos sociais. 

Os critérios de seleção de assentados, um dos pontos 
apontados pela auditoria do TCU, passarão a ser defini-
dos em editais e publicados para cada projeto de assenta-
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mento. A seleção será feita com base em parâmetros con-
cretos, tais como o tipo de vínculo com a parcela de terra 
a ser distribuída, ou o número de integrantes na família. 
O candidato não ficará mais sujeito a escolhas subjetivas, 
realizadas por intermediadores (BRASIL, 2016).

De um modo geral, os critérios permanecem sem maiores alte-
rações, o que muda é a ordem de classificação dos candidatos, ou seja, 
quem será priorizado nos processos de seleção.  Se a implementação da 
reforma agrária, principalmente após a elaboração do IPNRA (1985), 
tem como elemento propulsor a reivindicação e a pressão dos movi-
mentos sociais, é compreensível que haja certa influência destes sobre 
os processos de implantação de assentamentos. Atuando como media-
dores entre os assentados e o Estado (no caso o Incra), movimentos so-
ciais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
historicamente têm exercido uma interferência nos processos de sele-
ção de beneficiários. 

A determinação de quem seria o público-alvo da política tem 
origem no IPNRA,  o qual contribuiu para as reivindicações dos mo-
vimentos de luta pela terra, de modo que, em conjunto, elaboraram 
uma proposta conciliatória. Diante da inércia do programa oficial de 
reforma agrária do governo federal, e embaladas pelos ventos da re-
democratização, entidades de representação das classes subalternas no 
campo, como a Contag e o MST, elaboraram uma proposta de refor-
ma agrária. Embora pontos importantes da proposta não tenham sido 
atendidos – em razão de que feriam os interesses dos latifundiários, 
que também se organizavam e tinham representação política –, é fato 
que, após a elaboração do IPNRA, a reforma agrária passou a se ma-
terializar na implantação de assentamentos, processo para o qual a or-
ganização dos camponeses e a estratégia política de ocupações de terra 
foi fundamental (MEDEIROS, 1989). 

As ocupações de terra consistem na principal forma de acesso à 
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terra para aqueles que dela encontram-se privados (FERNANDES, 
2008, p. 219). Em geral, as famílias são arregimentadas a partir de li-
deranças e demais integrantes de movimentos de luta pela terra, e as 
paupérrimas condições de vida têm um grande peso na decisão daque-
las que decidem participar das ocupações de terra. 

Caracterizada como um tempo em que a união em torno de um 
objetivo ajuda a superar dificuldades e a alimentar a esperança, a luta 
pela terra a partir da ocupação e da participação em caminhadas, reu-
niões e outras formas de manifestação com objetivo de pressionar o 
governo para a implantação da reforma é uma espécie de estágio, uma 
vivência na qual se constitui uma nova identidade (PASQUETTI, 
2007). Essas vivências nas quais há a construção de uma nova identi-
dade e a absorção de novos valores imbuídos de um espírito de trans-
formação social são, para os movimentos sociais, condições essenciais 
para a conquista da terra e a construção de um espaço social “modelar”, 
no qual a construção de uma nova sociedade se mostra possível (CAU-
ME, 2006). 

Além de definir que o processo de seleção de beneficiários “será 
realizado pelo Incra com ampla divulgação do edital de convocação 
na internet e no Município em que será instalado o projeto de assen-
tamento”, a fim de dar transparência ao processo e inibir a influência 
dos movimentos sociais, a lei nº 13.465/2017 define, em seu art. 19, a 
ordem de preferência na distribuição dos lotes, sendo:

I  - ao desapropriado, ficando-lhe assegurada a prefe-
rência para a parcela na qual se situe a sede do imóvel, 
hipótese em que esta será excluída da indenização devi-
da pela desapropriação;
II - aos que trabalham no imóvel desapropriado como 
posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários, 
identificados na vistoria;
III -  aos trabalhadores rurais desintrusados de outras 
áreas, em virtude de demarcação de terra indígena, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19iii.


282 História do Mundo Rural - Vol. III

Perspectivas sobre a reforma agrária

criação de unidades de conservação, titulação de co-
munidade quilombola ou de outras ações de interesse 
público;
IV - ao trabalhador rural em situação de vulnerabilida-
de social que não se enquadre nas hipóteses previstas 
nos incisos I, II e III deste artigo;
V - ao trabalhador rural vítima de trabalho em condi-
ção análoga à de escravo;
VI -  aos que trabalham como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários em outros imóveis rurais;
VII - aos ocupantes de áreas inferiores à fração mínima 
de parcelamento.

Diante de tais mudanças, é compreensível a reprovação dos mo-
vimentos de luta pela terra em relação à nova ordem de classificação 
dos beneficiários. Para o MST, tal medida ignora “as famílias que já se 
encontram há mais de uma década acampadas à beira de estradas e em 
situação de conflito” e representa uma verdadeira afronta ao movimen-
to camponês organizado (MST, 2017).

Se historicamente a prioridade era das famílias que acampavam e 
participavam ativamente da luta pela terra, ao definir que “o candidato 
não ficará mais sujeito a escolhas subjetivas, realizadas por intermedia-
dores”, o novo texto torna explícito o interesse em neutralizar o papel 
dos movimentos sociais, impondo novos critérios a fim de eleger as 
famílias prioritárias para assentamento. O esvaziamento das fileiras do 
MST – mais expressivo movimento de luta pela terra, e, portanto, o 
mais combatido por aqueles que se posicionam de forma contrária à 
reforma9 – configura um dos objetivos implícitos na proposta. 

9  O Projeto de Lei n. 9604/2018, apresentado pelo Deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), 
“Dispõe sobre o abuso do direito de articulação de movimentos sociais, destinado a dissimular 
atuação terrorista”, inserindo parágrafo no art. 2º da lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposi-
cao=2168253. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19v.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19vi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8629.htm#art19vii
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2168253
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2168253
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Um aspecto que teoricamente parece razoável no discurso do 
governo é o fato de que o “reconhecimento da situação de vulnera-
bilidade social a garantir o acesso do trabalhador rural ao programa 
de reforma agrária é inovação legal expressa, e poderá ser comprova-
da pelos cadastros sociais próprios”. Isso significa, na prática, que, em 
consonância com o objetivo implícito na nova lei – que é enfraquecer 
a esfera de atuação dos movimentos sociais, em especial o MST –, a 
vinculação política a esse “agente mediador” deixa de configurar pré-
-requisito para o acesso à terra. O uso de informações provenientes 
de distintas bases de dados pelo Estado possibilitaria a verificação se a 
família se enquadra nos critérios de acesso ao programa. 

Assim, a grande questão que se coloca é baseada em algumas re-
flexões: sem a pressão social historicamente exercida pelos sem-terra, 
qual será o futuro da reforma agrária? Deixaria a nova proposta pers-
pectivas para sua continuidade? Apenas a constatação da existência de 
um grande número de famílias que constituem um potencial público 
da reforma agrária seria suficiente para que o Estado implementasse o 
programa de reforma agrária?

Outro ponto substancial, que ajuda a caracterizar essa “nova pro-
posta” de reforma agrária, está centrado na regularização e na titulação 
de beneficiários de parcelas em projeto de assentamento. Com relação 
à regularização, ao permitir que sejam regularizados lotes de assenta-
mento por famílias que não participaram dos processos regulares de 
seleção – que geralmente sucedem o período do acampamento –, ad-
mite-se um novo perfil de assentado. Esse novo assentado, possivel-
mente, não terá vínculo algum com o MST, já que a forma de acesso à 
terra não se deu pela luta, mas mediante contrato de compra e venda 
firmado com o beneficiário original. 

Esse é um ponto que também desperta polêmica entre os movi-
mentos sociais. A justificativa do governo, expressa na cartilha anali-
sada neste estudo, é de que “a dinâmica de ocupação do meio rural fa-
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talmente leva a situações que, na prática, exigem a ponderação jurídica 
entre a reintegração do poder público na posse de uma área rural e a 
possibilidade de regularização de uma família potencial beneficiária 
da mesma política pública de reforma agrária” (BRASIL, 2016). Ou 
seja, é preferível que o Incra faça alguns ajustes, observando certos cri-
térios definidos em lei, do que faça a retomada do lote de terra.

Essa é uma das mudanças propostas com o objetivo de “corrigir 
distorções apontadas pelo TCU”, que identificou um número consi-
derável de famílias cuja forma de acesso à terra não se deu através do 
Incra, sendo, portanto, irregular. Ela expressa a necessidade de a lei 
estar consoante com a realidade social, atenta às novas dinâmicas do 
campo. Para a regularização, é necessário o cumprimento de uma série 
de critérios, tais como:

tempo do projeto de assentamento: mais de dois anos 
(criação anterior a 22/12/2014); b) tempo pessoal de 
ocupação do interessado: mais de um ano (no mínimo 
desde 22/12/2015); c) enquadramento do interessado 
nos critérios de elegibilidade do programa de reforma 
agrária: não pode se enquadrar nas vedações legais do 
art. 20 da Lei nº 8.629/93; d) ausência de candidatos 
excedentes ao projeto de assentamento.

Embora a possibilidade de regularização esteja condicionada ao 
atendimento desses critérios, condições que possibilitam o enquadra-
mento na política de reforma, a legitimação da compra como forma de 
acesso à terra em assentamentos deturpa o sentido da reforma agrária, 
cujo objetivo, na prática, é destinar terras a quem não possui condições 
de comprar. Outrossim, a possibilidade de regularização dos “compra-
dores” poderia desinibir um processo que, de certa forma, ocorre em 
muitos assentamentos, mesmo que muito timidamente, que é a mer-
cantilização da terra. 

Diante da possibilidade de “perder a terra”, não conseguindo 
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regularizá-la, a compra de lotes em assentamentos é vista como uma 
opção arriscada. Ainda assim, é uma prática que decorre de vários fa-
tores, tais como dificuldades com a produção agrícola diante da falta 
de incentivos e também em decorrência do modelo agrícola adotado e 
de problemas de sucessão familiar, entre outros. A regularização desses 
“novos assentados” é defendida pelo Estado enquanto uma forma de 
inclusão de uma nova família à agricultura familiar (BRASIL, 2016).

Nessa mesma esteira da regularização, a agilização da titulação de 
beneficiários de parcelas em projeto de assentamento é outro ponto 
que preocupa os movimentos sociais. De acordo com o governo fe-
deral, “a entrega dos títulos de domínio permitirá que o beneficiário 
produza com mais segurança sobre sua terra e tenha acesso facilitado 
ao crédito” (BRASIL, 2016). 

Levando isso em consideração, é possível afirmar que o Contrato 
de Concessão de Uso, que é o documento celebrado entre o Incra e o 
assentado e que dá o direto à posse, por si só, não proporciona garan-
tias suficientes para que o assentado produza na terra, bem como não 
permite a contratação de linhas de crédito disponibilizadas àqueles 
que possuem o título de domínio. Assim, considerando a insuficiência 
do Contrato de Concessão de Uso para o desenvolvimento de práticas 
necessárias ao cumprimento da função social da terra, o governo in-
centiva a titulação, possibilitando a transformação da terra de trabalho 
em terra de negócio.   

A lei nº 13.465/2017, abrevia o prazo para a inalienabilidade dos 
lotes de assentamentos. Mantém-se o prazo decenal, mas ele passa a 
contar a partir da celebração do Contrato de Concessão de Uso, e não 
mais da aquisição do Título de Domínio. A justificativa para tal é a de 
que o processo de transformação da posse em propriedade, de acordo 
com a lei vigente, era burocrático e passível de diferentes interpreta-
ções em relação ao período decenal de inalienabilidade. Tal panorama 
contribuía para que o período entre o ingresso no assentamento e a 
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outorga do título definitivo da área fosse bem superior a uma década, 
chegando muitas vezes a passar de duas décadas.  

O período decenal em que o imóvel não pode ser alienado está 
instituído no art. 189 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988), ele é considerado o tempo “necessário para a estabilização mí-
nima da família beneficiária no lote”. Durante esse período de dez anos 
– que, com a nova lei, passa a contar já a partir da assinatura do Con-
trato de Concessão de Uso (CCU) –, o lote não pode ser comerciali-
zado, pois a família ainda não dispõe da sua propriedade. Trata-se de 
um período em que o assentado dispõe da posse do imóvel mediante o 
cumprimento de cláusulas resolutivas, das quais ele apenas é liberado 
depois de quitar o valor total correspondente ao Título de Domínio e 
solicitar o documento definitivo. 

Transcorrido esse período inicial de “estabilização” e cumpridos 
todos os requisitos estabelecidos pelo Incra, o beneficiário pode fazer a 
solicitação do Título de Domínio provisório, mediante pagamento ao 
Incra. Até a quitação do valor total do título, o que pode ser parcelado 
em até vinte anos, com três anos de carência, as cláusulas resolutivas 
precisam ser respeitadas. Entre essas cláusulas, está a que impossibilita 
a alienação do lote. Após a quitação, o beneficiário emite uma certidão 
e solicita a liberação dessas cláusulas. Se não há nenhum impedimento 
legal, ele pode transferir no cartório a propriedade que antes pertencia 
ao Incra, passando à condição de “proprietário” do lote explorado. De 
acordo com Sauer e Leite (2018, p. 25):

Esta pequena mudança na redação da lei abre a pos-
sibilidade concreta de inserir massivamente no mer-
cado de terras 6.106 dos projetos de assentamento 
criados pelos programas de reforma agrária (79% do 
total criado após 1985, totalizando mais de 37 mi-
lhões de hectares). Isto significa, na prática, colocar 
um imenso estoque de terras à disposição do merca-
do, pois retira a assistência governamental e reduz 
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os prazos de alienação dos lotes, abrindo o “balcão 
de negócios”. 

A constatação feita pelos autores legitima a grande reprovação 
dos movimentos sociais em relação a essa transformação da terra em 
propriedade privada, já que a medida atende aos interesses do agrone-
gócio, que se beneficiaria das dificuldades que se impõem à permanên-
cia do pequeno agricultor no campo, para adquirir essas terras. Em-
bora a mesma lei estabeleça o “limite de área de até quatro módulos 
fiscais por beneficiário”, ainda assim, aumenta a possibilidade de dife-
renciação social entre as famílias assentadas e possibilita, mesmo que 
de forma tímida, o início de um processo de reconcentração fundiária. 

Considerações finais

Elaborada no contexto em que o Golpe de 2016 estava se de-
senhando, a MP 759/2016, que versa sobre a reforma agrária, entre 
outros assuntos correlatos, foi motivo de polêmicas e preocupações. 
No discurso do governo, as mudanças propostas na legislação agrária 
tinham por objetivo adequar a legislação com respaldo na realidade 
social, que reflete as transformações que ocorreram no campo brasilei-
ro de alguns anos pra cá. Tais dinâmicas que caracterizam esse “novo 
mundo rural” não estariam contempladas na legislação até então vi-
gente, o que fez com que diversas situações que incidem sobre boa 
parte dos assentamentos fosse classificada como irregularidade pela 
investigação do TCU/2016. Tais constatações acerca da realidade do 
campo serviram como justificativa para a proposição da mudança. 

Impossibilitadas de acessar algumas linhas de crédito por não 
serem proprietárias de suas terras, milhares de famílias Brasil afora se-
riam beneficiadas com o processo de agilização da titulação, um dos 
principais escopos da lei aprovada no que tange à reforma agrária. A 
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desburocratização do acesso ao título de domínio e sua priorização em 
detrimento do contrato de concessão de uso antecipa a transformação 
da terra em propriedade privada, e este é um dos grandes motivos da 
reprovação da medida pelos movimentos de luta pela terra. 

 Sem dialogar com os principais interessados e afetados pelas mu-
danças, a proposta foi aprovada, apesar do protesto da oposição, dos 
movimentos sociais e de denúncias de setores da sociedade civil acerca 
da inconstitucionalidade da lei que é objeto de Ação Direta de Incons-
titucionalidade no Supremo Tribunal Federal (DUPRAT et al., 2019, 
p. 327). No âmbito da regularização fundiária rural, a medida altera 
pontos fundamentais de parte da legislação agrária vigente, entrando 
em desacordo com alguns princípios constitucionais, especialmente 
no que se refere ao sentido da reforma agrária.

A “nova” reforma agrária é esvaziada do sentido historicamente 
atribuído pelos movimentos sociais, uma vez que, de acordo com a lei 
nº 13465/2017: a) deixa de priorizar a desapropriação como forma de 
obtenção de terras para fins de reforma agrária a fim de evitar conflitos 
judiciais com os latifundiários, beneficiando a manutenção da riqueza 
nas mãos dos latifundiários e inibindo as ocupações de terra enquanto 
instrumento de pressão para novas desapropriações; b) torna irrele-
vante o papel da luta social ao modificar o processo de seleção de be-
neficiários com a finalidade da dar mais transparência, mas ao mesmo 
tempo inibir a influência de agentes mediadores, leia-se o MST, e, por 
fim; c) sobrepõe a concepção privatista da terra sobre outras relações 
de apropriação territorial que consideram a terra um bem de uso co-
mum. 

De bandeira dos movimentos sociais, cuja luta repercutiu mesmo 
que timidamente na legislação agrária das últimas décadas, a “nova re-
forma agrária” apresentada pelo Estado é desfigurada em sua essência. 
Marcada por um caráter mais “técnico” e menos “ideológico” de acor-
do com o discurso oficial, na prática a reforma contida na proposta do 
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Estado em pouco contribui para os assentamentos já instalados. Pelo 
contrário, permite a emancipação de assentamentos sem que o proces-
so de reforma tenha sido de fato consolidado, e agiliza o processo de 
apropriação privada das terras, que pode resultar na comercialização 
da terra, contribuindo para o esvaziamento do campo e para a recon-
centração fundiária. Ainda, é importante pontuar que a lei não apre-
senta uma proposta concreta para a continuidade da política pública, 
mesmo que dentro desses novos parâmetros, sinalizando para um pro-
cesso de paralisação da reforma agrária. 
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Este texto teve como objetivo realizar uma breve descrição históri-
ca da propriedade da terra (rural) privada no Brasil e, analisar as 

possibilidades de utilização de processos judicias transitados em julga-
dos como fontes históricas, para o estudo destas propriedades.

Eis que, estudos sobre a propriedade rural no Brasil sempre fo-
ram poucos e geralmente se restringindo as propriedades canavieiras 
ou sobre o escravismo nas propriedades rurais. Em virtude desta la-
cuna sobre a história da propriedade, neste trabalho apresentamos 
processos judiciais cíveis como uma das alternativas para realizar a sua 
historiografia. Desta forma a pesquisa visa colaborar para que pesqui-
sadores e professores de história possam refletir sobre como fazer pes-
quisas históricas sobre propriedades rurais através destas fontes. 

 Com estes pressupostos o estudo abordou como utilizar-se de 
processos judiciais findos para o estudo da propriedade rural brasilei-
ra, iniciando com uma breve abordagem histórica sobre a propriedade 
rural, após analisando o instituto do processo judicial, perpassando a 

Processos judiciais como fontes 
históricas para o estudo da 

propriedade rural

Fábio Roberto Krzysczak

12
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utilização dele como fonte histórica, cuidados especiais na utilização 
deste tipo de fontes, alguns apontamentos sobre a utilização de proces-
sos judiciais eletrônicos e por último algumas estratégias e dicas para o 
estudo da propriedade rural através destas fontes.  

Para que ocorra essa compreensão de processos judiciais como 
fontes históricas para o estudo da propriedade rural, inicialmente é 
necessário ter em mente que eles não surgiram para que os historiado-
res façam pesquisa. Não foram feitos para servir ao historiador, mas 
sim para apurar, investigar alguma lide. Os documentos judiciais não 
estão lá como que só aguardando um historiador para desvendá-lo. 
Tornar um processo em fonte histórica é um procedimento de opção 
e seleção feita pelo pesquisador e que supõe seu tratamento metodoló-
gico e teórico no processo de toda pesquisa desde a definição do tema 
à redação do texto final, como veremos a seguir. 

A propriedade rural

A propriedade, conforme Coulanges (2000) tem o seu nascedou-
ro fundado na construção da família e da religião, e, ao se agrupar em 
torno de um deus familiar, o homem acabava por delimitar o espaço 
onde poderia cultivar a terra e retirar dela o necessário ao seu sustento, 
mas principalmente acabar com a vida nômade de seus antepassados. 

A essa altura, já existia a ideia de que esse espaço onde se cultiva-
va, se cultuava os deuses e mantinha um lar, dava lhe a posse sobre essa 
terra, passando a ser sua propriedade. A fixação de um lar e a convi-
vência em sociedade trouxeram consigo a necessidade de cooperação 
entre seus membros, visando principalmente a sobrevivência, o que 
pode ter levado ao surgimento das primeiras comunidades compostas 
por famílias com alguma organização, como, por exemplo, a divisão 
de trabalho.
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Neste sentido, na visão de Maluf (2010), essa propriedade evo-
luiu passando por regimes, sendo o primeiro deles o romano, que efeti-
vamente havia desenvolvido a propriedade a partir da fixação na terra. 
Esse período é marcado, segundo a autora, pela primeira manifestação 
concreta de propriedade, ou seja: 

A primeira manifestação concreta de propriedade de 
que se tem notícia foi o heredium, lote de terra atribuí-
do a cada chefe de família com meio hectare de exten-
são, que trazia gravado em si um caráter de hereditarie-
dade. Inicialmente destinada aos patrícios, foi também, 
a partir da Lei das XII Tábuas, estendida aos plebeus a 
possibilidade de sua aquisição (MALUF, 2010, p. 16).

Assim, neste processo histórico o proprietário passou a ter um 
poder absoluto sobre a propriedade. Todavia, Maluf (2010) afirma 
que a Igreja, sob a influência de Santo Agostinho e Santo Tomás de 
Aquino, entendia a propriedade como sendo um direito individual e 
sagrado, mas que, acima de tudo, deveria ser exercido em benefício de 
todos, momento em que começou a dar relevo à função social da pro-
priedade. Nesse contexto, afirma:

No final do século XIX, a encíclica Rerum Novarum 
(de 15.05.1891) veio retomar os ensinamentos de San-
to Tomás de Aquino, pregando a necessidade de que a 
propriedade individual, embora devesse ser respeitada 
e sendo mesmo necessária e decorrente do direito na-
tural, deveria ser sempre empregada com a finalidade 
de atender aos interesses de todos, e não apenas aos do 
proprietário, devendo o excedente destinado às neces-
sidades individuais do proprietário, ser colocado para o 
atendimento do interesse geral (MALUF, 2010, p.25).

Neste contexto, a propriedade foi evoluindo e a necessidade de 
fortificações e diversas outras ações empreendidas com intuito de dar 
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proteção aos grupos sociais deram origem à expropriação de bens par-
ticulares por necessidade pública e o surgimento da função social da 
propriedade privada.

Atualmente, surge ainda que com carência histórico-conceitual 
a função socioambiental da propriedade. Em que nesta perspectiva ao 
se tratar de direito à propriedade e direito ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, deve-se partir do princípio de que a base des-
ses direitos é a vida. É impossível defender o direito à propriedade, 
sem pleitear-se, conjuntamente, o respeito ao meio ambiente. E não se 
pode pleitear a defesa e proteção do meio ambiente, sem considerar os 
aspectos agrários e sociais relativos ao uso da terra. 

Neste sentido, se dá a importância do estudo da evolução da pro-
priedade rural, especificamente em termos de Brasil, que a historiogra-
fia da propriedade da terra bem como a do mundo rural foi muito pe-
quena até então, embora tenhamos sido um país predominantemente 
rural até pouco tempo. 

Trabalhar com a propriedade da terra é complexo, ou até vicio-
so como relata Levi (2009), mas devemos considerar que nos últimos 
anos, a historiografia preocupada em discutir o mundo rural no Brasil 
vem crescendo vertiginosamente por uma série de fatores: diálogos 
com outras disciplinas acadêmicas, novos olhares sobre explicações 
tradicionais tidas como irrefutáveis, novos objetos de interesse, entre 
outros. Porém, essa historiografia ganhou fôlego e adquiriu uma so-
brevida a partir do momento da aproximação com o Direito. 

A aproximação interdisciplinar entre História e Direito, impul-
sionada por novas perspectivas estão sendo resgatados em diversas 
pesquisas pela ótica histórica, mas ainda carecem de análises mais ela-
boradas e discussões mais aprofundadas.

Nisto, a propriedade da terra também passou a ser observada 
historicamente além dos conjuntos explicativos da economia colonial, 
mas também nos conflitos jurídicos, na interface da lei com a prática 
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agrária. Como destacado por Motta (2008), os direitos de diferentes 
propriedades são disputados e criados em cada processo. 

Não é sigilo também que a história rural, especificamente a temá-
tica propriedade rural, durante bom tempo deixou de atrair a atenção 
dos jovens pesquisadores em meados do século passado. Talvez pela 
sua metodologia de pesquisa serial vinculada a teoria da história eco-
nômica tornava-a repetitiva, cansativa e quantitativa em excesso. No 
entanto, essa outra perspectiva da história da propriedade sustentada 
na complexa dinâmica de disputas jurídicas, jogos de interesse e estra-
tégias de poder mostrou ser um campo fundamental a ser explorado. 
Maria Yedda Linhares, precursora da importância do estudo rural, que 
engloba o estudo da propriedade desde a década de 1980 procurou 
provar que a história rural não é menor, mas uma forma importante e 
distinta para se entender o Brasil.

Considerando que o Brasil está muito voltado para o mundo ru-
ral e termos como roça, posse, região e propriedade possuem denota-
ções diferentes nos séculos XVIII e XIX, ao mesmo tempo que tem 
significados mais distantes ainda para o XX e XXI. Surge-nos o velho 
problema do anacronismo. Por isso, o estudo da propriedade rural 
deve ser realizado analisando vários elementos como tempo, espaço e 
legislação que a rege. 

Processos judiciais como fontes históricas

Uma das formas para estudar a propriedade rural é através de 
processos judiciais. Em que, a utilização de fontes processuais jurídicas 
enquadra-se numa problemática seminal que discute a possibilidade 
efetiva da existência de um conhecimento histórico fora das marcas do 
discurso textual. 

Para compreender o assunto, é necessário estarmos ciente de que 
a palavra fonte aqui é compreendida no sentido de documento, ou 
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seja, algo em que está lançado o testemunho de algum episódio que 
ocorreu no passado. 

Para Heinsfeld (2013, p.196): “O relato de um evento do passa-
do representa uma reconstrução baseada nos vestígios do que aconte-
ceu. O trabalho do historiador é identificar os vestígios para poder de-
pois coletá-los, organizá-los, analisá-los e interpretá-los”. Por sua vez, 
Bacellar et. al. (2005, p.28), nos ensinam que:

Em seu estudo, os historiadores utilizam diferentes 
tipos de documentos, chamados fontes históricas. 
Estas podem ser escritas (livros, jornais, certidões de 
nascimento, testamentos), iconográficas (pinturas, 
gravuras, charges, desenhos, fotografias), orais (depoi-
mentos, histórias tradicionais) e materiais (vestígios de 
construções, instrumentos, utensílios e fósseis, restos 
petrificados de animais e vegetais), entre outras.

No presente texto abordamos como fonte o processo histórico, 
que é uma palavra com origem no latim procedere, que significa mé-
todo, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para 
atingir algum objetivo. 

Assim, processo judicial é o instrumento posto à disposição do 
Poder Judiciário para o exercício de suas funções típicas. Através dele 
se concretiza a jurisdição, que possui como objetivos eliminar confli-
tos e fazer justiça por meio da aplicação da lei ao caso concreto. Etimo-
logicamente, tem o sentido de marcha para frente, avanço, progresso 
ou desenvolvimento.

O processo no Direito é necessariamente formal porque suas 
formas atuam como garantia de imparcialidade, legalidade e isonomia 
na consecução das atribuições do Estado. A formalidade do processo 
também é um pressuposto de entrave à busca de interesses individuais 
e à prática de arbitrariedades por aqueles que estão no poder. 

Pode ser compreendido, portanto, como o meio, criado e nor-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologicamente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologicamente
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matizado pelo Direito, para exercício de uma das funções próprias 
do Estado, no caso a jurisdicional. A Constituição Federal é a fonte 
responsável por definir seu modelo fundamental, cabendo à legislação 
ordinária a sua regulamentação.

É corriquero a confusão entre os termos processo, autos e pro-
cedimento. O procedimento é a sequência formal de atos consistente 
no desenvolvimento do processo. Em um processo pode haver mais de 
um procedimento. Os autos são o conjunto de documentos que se or-
denam cronologicamente para materializar os atos do procedimento. 
O processo, por sua vez, se caracteriza pela sua finalidade, qual seja, a 
jurisdição; é o instrumento para o legítimo exercício de poder.

Através do processo que o direito estabelece uma relação de coo-
peração entre as partes para a consecução de um objetivo comum, so-
lução do litígio, segundo a qual as partes estão interligadas por uma 
série de direitos, faculdades, obrigações, sujeições e ônus. Os sujeitos 
de uma relação processual são o juiz, o autor e o réu, ao passo que seu 
objeto é o próprio serviço jurisdicional que o Estado tem o dever de 
prestar.

 São pressupostos gerais para a concepção da relação processual 
(a) uma demanda regularmente formulada, (b) capacidade jurídica 
das partes, e (c) um juiz devidamente investido de poderes pelo Esta-
do. Se presentes tais elementos, a relação processual será devidamente 
instaurada, independentemente da validade do direito substancial em 
questão. Isto caracteriza a autonomia da relação processual em relação 
ao direito material controvertido. 

Também são fontes do processo, desde que não afrontem o con-
teúdo das leis, os costumes, usos, e a jurispridência, geralmente utili-
zados quando a lei é omissa. Além do processo tradicional, materiali-
zado em papel, existe o processo eletrônico que sua utilização esta se 
tornando regra em nossos tribunais, que já está regulamentado por leis 
específicas, como veremos em tópico próprio posteriormente.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_eletr%C3%B4nico
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O juiz compõe a relação processual como representante do Esta-
do, gerindo a relação processual entre as partes de maneira imparcial e 
com a função de solucionar a lide e gerar pacificação social.

Assim sendo, o juiz deverá ser uma terceira pessoa que não pos-
sua nenhum proveito na contenda, que conduza o processo segundo 
as regras e princípios estabelecidos pela ordem jurídica e que permi-
ta às partes participarem amplamente e igualmente para a solução da 
controvérsia através da ampla defesa e do contraditório. 

Autor e réu são sujeitos oponentes na relação processual e que te-
rão sua esfera de direitos atingida pelo resultado alcançado ao final do 
processo. O autor é quem instaura a relação processual e o réu é aquele 
contra quem o processo é demandado. Suas posições no processo são 
conduzidas pelo menos por três princípios básicos: (a) necessidade de 
haver ao menos duas partes envolvidas em posições divergentes na re-
lação processual; (b) igualdade de tratamento processual entre as par-
tes; e (c) ampla defesa e contraditório, que possibilite às partes ciência 
e possibilidade de atuar no processo em defesa de seus anseios. 

Não é de hoje que diferentes processos judiciais podem servir a 
diferentes tipos de pesquisa, sendo possível extrair deles análises varia-
das sobre grupos sociais diversos. Mas essas diferentes pesquisas têm 
em comum o fato de trabalharem com a interpretação da palavra escri-
ta a fim de discorrer sobre a construção do discurso empreendido por 
determinados grupos sociais.

Outro ponto a se destacar é o recorte espacial para a utilização de 
processos judiciais como fontes históricas, pois muitas vezes eles são 
julgados em locais distintos ao da ocorrência do fato. Machado (2013, 
p.29) elucida a situação: 

Uma vez que as fontes são processos judiciais, não 
podemos delimitar uma região em termos espaciais 
de forma específica, pois os processos judiciais têm 
origem em comarcas da Justiça; portanto, tem-se um 
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critério de ordem institucional, ou seja, as comarcas do 
norte do Estado do Rio Grande do Sul não correspon-
dem à divisão político-administrativa do mesmo, mas 
à organização administrativa do Judiciário, bem como 
o fato de os litígios identificados nas autuações dize-
rem respeito às terras do Planalto rio-grandense e da 
legislação corresponder, ora ao Estado brasileiro, ora ao 
estado federativo.

Também é importante destacar que é impossível analisar proces-
sos judiciais sem refletir sobre as atividades e crenças dos profissionais 
do sistema jurídico, embora como visto anteriormente os profissionais 
do judiciário devam desempenhar suas funções com imparcialidade e 
de acordo com as regras legais, preestabelecidas nos códigos proces-
suais. Ainda, deve-se estar atento para uma análise processual na data 
da ocorrência dos fatos e da legislação que vigia na época, para não 
incorrer em anacronismo. 

Contudo, tudo isso só faz sentido se a leitura da fonte não ficar 
restrita ao universo do próprio processo. Sua análise é concernente na 
medida em que pode ajudar a instruir um contexto mais amplo, bem 
como a discutir a produção historiográfica mais geral sobre um pe-
ríodo ou uma questão. É justamente na relação entre o particular e o 
geral, entre a micro e a macro-história, que está a arte do historiador.

Neste sentido Machado (2013, p.30) afirma que ao trabalhar 
com a fonte judicial é preciso levar em conta algumas orientações me-
todológicas, tais como:

a) conhecer a origem do documento (estudar o funcio-
namento da máquina administrativa para entender o 
contexto de produção dos documentos);

b) descobrir onde se encontram os papéis que podem 
ser úteis;

c) aprender e aprimorar-se em técnicas de levantamen-
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to, seleção e anotação do que é interessante e de regis-
tro das referências das fontes para futura citação;

d) assenhorear-se da caligrafia e das formas de escrita 
do material – se for o caso, aprender paleografia;

e) trabalhar com um número adequado de casos, de 
modo que garantam a margem aceitável de segurança 
para fazer afirmações, especialmente de caráter quanti-
tativo e generalizante;

f ) contextualizar o documento que se coleta (entender 
o texto no contexto de sua época, inclusive o significa-
do das palavras e das expressões empregadas; e

g) cruzar fontes, cotejar informações, justapor docu-
mentos, relacionar texto e contexto, estabelecer cons-
tantes, identificar mudanças e permanências.

Essas orientações são de suma importância, eis que um dos desa-
fios dos pesquisadores que se debruçam sobre arquivos judiciais como 
fonte histórica é não cair na armadilha de confundir a verdade formal, 
dos autos, com a verdade material, presente no mundo objetivo.

Neste viés, Rosemberg e Souza (2009) afirmam que o historia-
dor, ao se debruçar sobre os processos judiciais, precisa estar preparado 
para manejar duas instâncias que se imbricam: a) as tensões e as lutas 
que se estabelecem no bojo das articulações intrínsecas às lógicas pro-
cessual, institucional e do Direito; b) os complexos processos sociais 
que se “materializam” nos autos e estão à mercê da interpretação por 
parte do historiador.

Assim, os documentos elaborados e recebidos pelo Poder Judi-
ciário Brasileiro formam os arquivos judiciais, espaços nos quais são 
acondicionadas informações públicas de cunho jurídico, científico e 
social. Essas informações, além de atender às demandas de sua criação 
e uso, podem refletir à memória a ser legada às gerações futuras.

O processo judicial não deve ser interpretado apenas como ma-
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nifestação do Estado, e este não deve ser visto como emitente dos de-
poimentos. É viável considerar os filtros que a justiça impõe, mas não 
se deve considerar que a narrativa não contenha o modo como deter-
minada pessoa vivencia sua realidade. O processo contém discursos de 
todas as partes envolvidas na ação e não apenas a do Estado.

Tão importante como desvendar o processo e extrair dele todas 
as informações possíveis e disponíveis, é ter a sensibilidade de perceber 
onde estão as ausências, os pontos obscuros, as entrelinhas. E buscar 
suprir o silêncio, na medida do possível, com outras informações e do-
cumentos, fazendo as devidas e as possíveis interferências.

Alguns cuidados com a utilização de processos 
judiciais como fontes históricas

Não é de agora que os historiadores servem-se dos processos judi-
ciais como fontes históricas, mas mesmo assim ainda persistem muitas 
celeumas entre eles sobe a utilização destas fontes, uma delas é sobre o 
recorte temporal, em que muitos não entram em um consenso sobre 
a partir de qual tempo pode ser considerado como passado e por isso, 
vários dos historiadores do tempo presente sofrem resistências para 
sua legitimação como campo de estudo.  

Na avaliação de Bellotto (1991, p. 06) um documento se torna 
histórico e pode ser utilizado para pesquisas históricas depois de cum-
prida a sua tabela de temporalidade. São três fases de idade: na pri-
meira, onde permanece de 5 a 10 anos, o documento serve a função 
original para o qual foi criado. Na segunda idade, prazo de 20 anos, 
são dos arquivos intermediários, que esperam o cumprimento do seu 
prazo de utilização e são raramente consultados. Seguindo a literatura 
arquivística definida por Bellotto, a terceira idade corresponde à fase 
permanente.
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Contudo, em se tratando de processos judiciais compreende-
mos que a partir do seu transito em julgado, que é o momento que 
são prolatadas todas as decisões e esgotadas todas as possibilidades de 
recursos, eles já estão aptos para serem estudados pela História. Con-
siderando, que não sofrerão mais nenhuma alteração ou acréscimo de 
atos, bem como porque os processos judiciais, muitas vezes desde a sua 
propositura até seu arquivamento final, tramitam por muitos anos ou 
décadas.  

O uso de processos judiciais como fontes para abordagens his-
tóricas sofre também eventualmente críticas por parte de alguns pes-
quisadores, por esses denegarem a tais documentos seu potencial de 
objetivação.  Isto é, repelem a possibilidade de estender os questiona-
mentos para além do mundo jurídico.  Assim, não seria possível es-
tabelecer uma relação objetiva entre o fato processado nos processos 
com fatos do mundo. No máximo, reconhecem a agregação ideológica 
de representações sociais existentes num plano mais abrangente pelos 
lidadores do Direito que constroem o processo. 

É o que afirma, por exemplo, Corrêa (1983, p.40), para quem o 
processo não passa de uma invenção, ou mesmo de uma ficção social:

No momento em que os atos se transformam em au-
tos, os fatos em versões, o concreto perde quase toda a 
sua importância e o debate se dá entre atores jurídicos, 
cada um deles usando a parte do ‘real’ que melhor re-
force o seu ponto de vista. Neste sentido é o real que 
é processador, moído até que se possa extrair dele um 
esquema elementar sobre o qual se construirá um mo-
delo de culpa e um modelo de inocência.

Corrêa (1983) concebe a categoria de manipuladores técnicos, 
profissionais do judiciário quanto das polícias orientados a ordenar a 
realidade de acordo com as representações sociais eleitas pela máqui-
na judicial. Nesse caso, os autos serviriam como fonte para se fazer 
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uma história da Justiça e das representações dos funcionários da Justiça 
acerca da ordem social.

Desta forma, a utilização dos autos, como fonte de pesquisa, não 
é de aceitação unânime entre todos os historiadores, pois estes argu-
mentam que eles não correspondem à exata realidade do que se passou. 

Não comungamos na integralidade com a crítica destes histo-
riadores, num passado mais longínquo sabemos que a justiça era mais 
deficitária, contudo, com a promulgação da Constituição Federal de 
1988 todos os brasileiros têm direito ao acesso a Justiça, aqueles que 
não têm condições de paga-la possuem direito a assistência judiciá-
ria gratuita, a um defensor público ou advogado dativo, as decisões 
monocráticas dependendo do rito processual são passíveis de recur-
sos para instâncias superiores, a ampla defesa e o contraditório é um 
princípio constitucional e as provas periciais estão cada vez mais evo-
luídas.  

 Além disso, essa questão não deveria ser uma preocupação do 
historiador porque, com a revolução documental, a pretensão em 
atingir uma representação pura e verdadeira do passado cedeu lugar 
a uma certa subjetividade, inerente ao trabalho do historiador, no 
qual também se exteriorizam seus anseios, seus conflitos e sua visão 
de mundo. Ou seja, todo trabalho historiográfico traz a marca de seu 
tempo, à medida em que o pesquisador convive com versões incompa-
tíveis e próprias de qualquer realidade histórica. Há que se ponderar, 
também, que as interpretações históricas sempre podem revelar no-
vos fatos e novas leituras sobre velhos fatos, visões parciais ou mesmo 
complementares, abolindo visões deturpadas ou desacreditadas. Uma 
nova leitura de um processo judicial, ou de qualquer outra fonte esco-
lhida pelo historiador, pode projetar dúvidas sobre antigas certezas e 
estabelecer conexões insuspeitas.

Parece, portanto, que um dos obstáculos dos pesquisadores que 
se dedicam aos processos judiciais como fonte histórica é não confun-
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dir a verdade formal, dos autos, com a verdade material, presente no 
mundo objetivo.

Escapar dessa relação conflituosa depende, primeiro, de um en-
tendimento heurístico do funcionamento, das dinâmicas e das nuan-
ças intrínsecas aos processos judiciais, como resultado de uma constru-
ção historicamente contextualizada e ancorada em interesses difusos. 
Uma desaprovação dos arquivos judiciais, portanto, antecede o mo-
mento em que se torna fonte; esses devem ser considerados, primeiro, 
enquanto mecanismos de construção de verdade, um campo de luta 
onde se confrontam discursos que têm como objetivo se impor sobre 
discursos adversários (ROSEMBERG, 2006). Nesse ponto:

Vale lembrar a lição Foucaultiana a respeito da implica-
ção discursiva que atua sobre a realização do processo 
judicial como instrumento legítimo e institucionaliza-
do de busca da justiça/verdade. O conceito de verdade 
como a realização da justiça, escopo fundamental do 
Direito ao justificar o Devido Processo Legal, vai de 
encontro com a concepção foucaultiana de verdade 
que, em sua a acepção particular, significa, no campo 
de luta, a batalha pela validação de uma versão. Em 
suma, a verdade não seria neutra, mas uma produção 
do discurso (ROSEMBERG, SOUZA, 2009. p. 7). 

A respeito, também temos o seguinte posicionamento:

O processo se corporifica por meio de uma série de 
procedimentos, dentre os quais se destaca um conjunto 
de falas de personagens diversos. A emissão dessas falas 
e forma de captá-las não é diferente da construção do 
processo. (FAUSTO, 2003, p. 32-33)

Por isso, entendemos que as críticas não merecem respaldo, con-
siderando ainda, que o trabalho do advogado não difere muito a do 
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historiador, ambos trabalham com fontes, as do advogado servem 
como elementos para a propositura da ação ou da defesa (provas), as 
do historiador para realizarem a narrativa histórica, ambos utilizando 
uma teoria e interpretando conforme sua subjetividade.

Outra preocupação que se deve ter é quanto ao conteúdo dos 
processos, pois muitas vezes as informações são de caráter de segredo 
de justiça, geralmente quando envolvem questões relativas a menores 
ou familiares.  Nestas situações o historiador não pode divulgar os no-
mes dos indivíduos que fazem parte da trama processual, uma vez que 
podem ocasionar danos a eles, aos envolvidos ou familiares, mas isso 
não impede de serem utilizados. 

Uma barreira que pode ocorrer ao historiador diz respeito ao 
acesso aos processos, embora, os arquivos do Poder Judiciário são con-
siderados documentos públicos, a Lei 8159, de 08 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 
reza que o Poder Judiciário possui a competência de proceder à gestão 
de documentos produzidos e recebidos em razão do exercício de suas 
funções. Por isso, alguns tribunais não permitem que os processos se-
jam retirados pelos historiadores do cartório, em virtude da carga ser 
uma prerrogativa dos advogados, outros permitem a digitalização ou 
fotocópias somente dentro das dependências do Judiciário e muitos 
ainda cobram taxas administrativas para o desarquivamento.  

Por último, mas não menos importante, temos o anacronismo 
que é muito fácil de ocorrer em matéria jurídica, eis que a legislação 
brasileira está em constante alteração, criação ou revogação, o que hoje 
era proibido pela legislação pode amanhã estar permitido. Por isso, não 
basta o historiador interpretar os dados dos autos apenas conforme as 
informações constantes no processo, mas dialogando com a legislação 
e inclusive com as normas religiosas e morais da época dos fatos.  

Além do anacronismo, o pesquisador em matéria jurídica tem 
que estar atento para distinguir normas morais das jurídicas, eis que 
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embora  o procedimento jurídico é todo embasado através da legisla-
ção, as partes muitas vezes tentam justificar seus atos através de costu-
mes e tradições, que nem sempre são recepcionados pela lei ou diver-
gem desta. 

Uma situação bastante típica no que concerne aos costumes e 
em relação às propriedades rurais é referente os sistemas de sucessão 
hereditária, a chamada concentração obrigatória, em que a herança é 
destinada a uma única pessoa, normalmente o primogênito, e os de-
mais descendentes são excluídos. Bem como, em outras situações a 
propriedade é deixada para o filho mais novo que deve se estabelecer 
na propriedade e cuidar dos seus pais até a morte, para fazer jus á to-
talidade da herança. Isso ocorre no Brasil mesmo com o Código Civil 
estabelecendo a igualdade de condições entre todos os filhos no que 
se refere ao direito sobre a herança, as regras culturais modificam a lei 
de acordo com os interesses de um ator coletivo, geralmente familiar. 

Essas culturas de sucessão hereditária, embora sejam bastante 
populares no Brasil, não possuem nenhum respaldo legal, então, é 
importante ter em mente que as formas de transmissão do patrimô-
nio também mudam de acordo com o contexto histórico, econômi-
co, geográfico, institucional, etc. Diferentes práticas sustentam-se em 
lógicas reprodutivas próprias e, portanto, não podem ser entendidas 
dentro de uma concepção meramente formal, ou seja, da legislação. 

Para compreender estas lógicas distintas é preciso buscar os di-
versos significados que o próprio patrimônio no caso, propriedade da 
terra, avoca em cada circunstância social e cultural. Logo, partimos do 
princípio de que a terra não tem sempre o mesmo significado para os 
diferentes grupos de proprietários. 
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Processos judiciais eletrônicos como fontes 
históricas

Outra preocupação que o historiador de propriedades rurais tem 
que ter, em especial os do tempo presente, é em relação aos processos 
eletrônicos, também conhecidos como digitais. Por muito tempo, a 
historiografia respaldou-se na análise de uma base documental espe-
cífica, o papel. Os documentos digitais, embora façam parte do nosso 
cotidiano, constituem uma novidade e sua materialidade de cunho 
virtual ainda causa surpresa, por isso, a seguir são explicitados alguns 
procedimentos metodológicos fundamentais para a utilização dos 
processos judiciais como fonte primária para pesquisas históricas.

O primeiro apontamento que fazemos, é de que é comum mesmo 
no meio jurídico denominar de processo eletrônico, mas na realidade 
se trata de um procedimento eletrônico. Uma vez que, conforme Soa-
res (2012) processo é a formação da relação entre um autor que possui 
uma pretensão; um réu, que possui uma pretensão resistida; e o juiz, 
que decide os conflitos. Assim, o procedimento é eletrônico, ou seja, 
a forma pelo qual o processo será instaurado, desenvolvido e julgado. 

No Brasil, a quantidade de pesquisas de mestrado e doutorado 
em História que utilizam processos judiciais eletrônicos ainda está 
muito aquém do potencial oferecido por este suporte documental. 
Certamente tal resistência está relacionada, em parte, com a herança 
metodológica positivista que privilegiava os papéis oficiais.

Com o advento da informatização e sua evolução, permitiu-se 
criar meios de digitalização de documentos, os quais, aliados a pro-
cedimentos, como implantação da assinatura digital, certificação di-
gital e investimentos em segurança, permitiram a criação dos meios 
necessários à substituição do processo físico pelo processo eletrônico 
ou digital, graças às novas ferramentas e meios que o desenvolvimento 
tecnológico dispõe. Assim, se deu a implantação do processo judicial 
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eletrônico através da Lei nº 11.419, de 2006, numa tentativa de se uti-
lizar das vantagens que as atuais tecnologias podem proporcionar ao 
trâmite processual, alicerçadas nos princípios constitucionais da eco-
nomia e celeridade e não implicando mudança na essência do processo.

Teoricamente, o processo judicial em meio eletrônico apresenta-
-se como uma forma mais eficaz de se garantir a celeridade da tramita-
ção processual, mostrando-se, conforme as palavras de Almeida Filho 
(2008, p. 4), “um processo viável, célere e econômico”.

Segundo posicionamento de Clementino (2008, p. 89), o Processo 
Judicial Eletrônico “em alguns pontos manifesta-se apenas como uma 
maneira diferente de realizar alguns atos processuais, em outros, implica 
uma verdadeira revolução conceitual”. Neste sentido, o processo eletrôni-
co aparece como mais um dispositivo à disposição do Poder Judiciário, 
ocasionando uma revolução diante da possibilidade de maior agilida-
de na comunicação dos atos processuais e de todo o procedimento.

No que tange a utilização destes processos pela História, outros 
pontos devem ser observados, um deles é que os documentos produzi-
dos apenas digitalmente e juntados aos processos mediante assinatura 
eletrônica serão considerados originais para todos os efeitos legais, as-
sim como os documentos digitalizados, ressalvada a alegação motiva-
da e fundamentada de adulteração, quando será possível a arguição de 
falsidade do documento original, segundo as regras da legislação pro-
cessual em vigor (art. 11, §§1º e 2º). Por essa razão, recomenda a lei que 
os originais dos documentos digitalizados sejam preservados pelo seu 
detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, 
até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 

Desta forma, quando se peticiona uma ação assinada digitalmen-
te, como acontece quando se trabalha com o processo eletrônico, é 
considerável que se tenha o entendimento que o original é próprio 
documento digital. Ao se imprimir não se terá um original, mas sim 
uma cópia. 
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No que se refere à efetividade processual, pode-se afirmar que a 
informatização do processo judicial facilita para o historiador o manu-
seio e a pesquisa no processo, além de, por meio do uso de diversos re-
cursos como a criptografia assimétrica, aumentar o nível de segurança 
do processo e, consequentemente, reduzir as possibilidades de altera-
ção e subtração de documentos e provas. É o que preconiza o art. 154, 
parágrafo único, do CPC: “os tribunais, no âmbito da respectiva ju-
risdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos 
processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autentici-
dade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil” (BRASIL, 2006).

Outra situação que os historiadores que utilizam processos ju-
diciais como fontes vão se deparar é o fim das pilhas de papéis que 
estão habituados a manusear e o próprio arquivo morto desaparecerá, 
já que todos os processos arquivados estarão guardados e conservados 
em mídia digital, onde a capacidade se faz imensurável em pequeno 
espaço.

Relativamente à conservação dos autos, pode ser efetuada total 
ou parcialmente por meio eletrônico (art. 12), devendo ser assinados 
eletronicamente todos os atos do processo que estejam nesse formato 
(Art. 8°, § único), sendo dispensada a formação de autos suplementa-
res, uma vez que os sistemas serão desenvolvidos com mecanismos de 
segurança de acesso e armazenamento que garantem a preservação, a 
integridade e a autenticidade dos dados (art.12, §1º).

Uma inquietação latente dos historiadores é quanto à origina-
lidade dos documentos, nos processos físicos a fé dos documentos se 
dava através de um controle efetuado pelo escrivão ou servidores no 
momento em que o interessado pleiteia o acesso ao documento ou aos 
autos sigilosos. Por sua vez, nos processos judiciais eletrônicos esta é 
atestada através da assinatura eletrônica e adição de código de auten-
ticidade em cada documento produzido no processo, assentado em 
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certificado digital expedido por uma autoridade certificadora creden-
ciada, válida para petições, recursos e todos os atos processuais. 

No que se refere ao acesso aos autos, a lei originária em seu § 6º do 
art. 11, dispõe que os documentos digitalizados juntados em processo 
eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede 
externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministério 
Público, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo e de 
segredo de justiça.

Esse parágrafo foi alvo de inúmeras críticas por parte dos advo-
gados, pois limitava o acesso aos autos apenas às partes envolvidas, por 
isso, a legislação foi alterada e os dados de caráter estritamente proces-
sual ficaram acessíveis ao cidadão comum, como o teor das sentenças, 
acórdãos e termos de audiência, permanecendo inacessíveis ao público 
os documentos juntados pelas partes e os dados de natureza eminen-
temente pessoal, ou que, na interpretação do magistrado, trouxessem 
prejuízo às partes. Neste sentido, para acesso dos autos na íntegra o 
historiador deverá continuar recorrendo ao Poder Judiciário, através 
de requerimento fundamentado, para permitirem e liberarem o acesso 
aos autos, quanto ao pagamento de eventuais custas para desarquiva-
mento dos autos, que ocorre nos processos físicos.

  

Processos judiciais como fontes históricas para a 
historiografia da propriedade rural

 A Historiografia brasileira em seus estudos sobre a vida rural pri-
vilegiou inicialmente como objeto, as grandes propriedades rurais, em 
especial a açucareira e a cafeicultora, que tinham como principal força 
de trabalho a mão de obra escrava, cujo principal destino da produção 
era o mercado externo, cristalizando a ideia de que todo o território 
brasileiro estava condicionado a esta realidade, esquecendo assim su-
jeitos históricos que não se inseriam neste contexto. 

https://jus.com.br/tudo/processo-eletronico
https://jus.com.br/tudo/processo-eletronico
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Nos últimos anos, tem-se visto uma renovação nas pesquisas acer-
ca da História da propriedade rural, onde se tem buscado responder 
as questões do presente que não mais podem ser explicadas de forma 
generalizada, como tratou a historiografia tradicional, que privilegiou 
como objeto de estudo a grande propriedade rural. 

Não se deve privilegiar apenas o estudo das grandes propriedades, 
eis que a maioria dos agricultores brasileiros estão inseridos em peque-
nas propriedades rurais, e os processos cíveis podem nos trazer muitas 
informações sobre estas propriedades.

Essas informações podem ser coletadas através de uma gama di-
versificada de tipo de ações que versam sobre a propriedade, tais como: 
desapropriação por utilidade pública, desapropriação por interesse so-
cial, desapropriação por necessidade pública, reivindicatória de posse, 
usucapião, esbulho possessório, reintegração, negatória de proprieda-
de, declaratória, confessória, indenização, demarcatória, adjudicató-
ria, de dano infecto, cominatória, entre outras. 

Ainda, ao trabalharmos com qualquer tipo destes processos de-
paramo-nos com um documento dividido em partes bem definidas: 
petição inicial, contestação, recursos, decisões dos juízes, ainda pos-
síveis manifestações do Ministério Público, intervenção de terceiros, 
entre outros. Cada uma destas partes é um universo a ser desvelado, a 
partir das indagações que fizermos. É preciso estarmos  atentos para os 
relatos que emergem, os quais, geralmente expressam modos de vida 
individuais e coletivos, informam sobre comportamentos, hábitos e 
atitudes de indivíduos e grupos sociais em relação a propriedade. 

Por exemplo, ao tratar de processos como de reintegração de pos-
se, o historiador deve estar preparado para trabalhar com as várias ver-
sões apresentadas pelas testemunhas, e o modo como cada relato difere 
de outro, se contradizem e, por vezes, se completam e o pensamento 
do juiz através da sua fundamentação na decisão.

E, diferente do juiz, entre outros sujeitos envolvidos na produção 
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e julgamento dos processos, o intuito do historiador não é o de encon-
trar apenas a verdade dos fatos, mas a forma como as versões foram 
construídas derivando em tais verdades. 

Neste sentido, os autos cíveis se constituem numa documentação 
que permite recuperar os diferentes aspectos da propriedade rural, que 
pode ser utilizado para a análise e compreensão de vários aspectos dessa 
época: os valores que as pessoas tinham em relação à propriedade, suas 
representações, o quotidiano nelas, a estrutura fundiária/agrícola, as 
relações econômicas e de produção, as relações com o meio ambiente, 
os padrões sociais e o sistema de valores então existentes, os conflitos 
e as manifestações das pessoas, as diferentes formas de transgressão às 
normas que regulam as propriedades, as sucessões e partilhas de bens, 
a função social da propriedade, as disputas territoriais, entre outros.

São muitos temas sobre a propriedade rural que não foram anali-
sados pelos historiadores, e é surpreendente como um país cuja grande 
parte de sua base econômica é a agricultura não tenha aprofundado 
pesquisas nesta temática. A historiografia referente à propriedade ru-
ral é relativamente pequena, condensada a poucos temas.

Em virtude desta carente historiografia sobre a propriedade rural, 
ainda temos muitos problemas a resolver no que se refere á proprieda-
de rural: o reconhecimento das terras quilombolas, as demarcações de 
terras indígenas, a grilagem, a precariedade dos assentamentos, a não 
realização da reforma agrária, as desapropriações para a construção de 
Usinas Hidrelétricas, a expulsão dos agricultores de suas propriedades 
rurais em virtude da monocultura, entre outras situações. 

Contudo, nos últimos anos, os recentes estudos em história da 
propriedade rural passaram a sofrer a influência também do campo do 
Direito, em particular do Direito Agrário e da própria Antropologia. 
Os trabalhos têm trazido à tona a dimensão histórica da luta pela ter-
ra no Brasil, recuperando uma tradição historiográfica que havia sido 
sublimada pelas pesquisas em escravidão. No início do novo século, 
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novos estudos vieram à luz, realimentando aquela abordagem num 
verdadeiro reavivamento em história rural no Brasil, esperamos que 
muitos outros estudos sejam realizados por historiadores sobre a pro-
priedade rural e que os processos judiciais possam eficazmente auxiliar 
neste sentido. 

Considerações finais

A história não é apenas significado de grandeza e poder, mas bus-
ca conceber o entendimento histórico de um período a partir de seus 
diversos sujeitos. Conhecer um passado através de autos judiciais se 
tornou factível porque nestas fontes são lançadas o desenvolvimento 
de uma sociedade, seja nas relações econômicas, no quotidiano da vida, 
nas relações entre pessoas física e jurídica, entre patrão e empregado, 
entre familiares etc. Os autos são preservados porque registraram for-
mas de administrar e punir, ouvir e comunicar de acordo com período 
em que o fato ocorreu. Por isso, para as sociedades contemporâneas 
dialogar com esse passado retrata uma oportunidade de apreciar como 
esses processos se concebem e se transformam.

Neste processo temos o da transformação da propriedade rural, 
em que com a pesquisa constatamos que para estuda-la é necessária a 
aproximação entre a História e o Direito, a qual foi possível a partir 
da Escola dos Annales que difundiu novas abordagens para a histo-
riografia. 

Constatamos também, que os processos judiciais findos são re-
levantes o seu uso como fontes informacionais para fins históricos, 
sociais, científicos e culturais. A abrangência e diversidade de informa-
ções existentes significam vários caminhos possíveis de serem seguidos.

Lembrando que os processos são caracterizados pela naturali-
dade e organicidade de sua produção, uma vez que não surgem para 
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serem fontes históricas, mas conquistam essa condição pelas informa-
ções que carregam e pelos usos que oferecem.

Nesse sentido, demonstra-se a pertinência da preservação dos ar-
quivos judiciais, como fontes documentais que necessitam ser adequa-
damente administradas e, consequentemente, acessadas, para o uso de 
historiadores e demais interessados.

Os arquivos judiciais representam um campo amplo de fontes 
documentais, as quais podem subsidiar estudos específicos nas diver-
sas áreas jurídicas que geram litígios e produzem os arquivos. Dessa 
forma, é possível e viável a utilização destes processos como fontes 
históricas para o estudo da propriedade rural, uma vez que eles são 
depositários de muitas informações tanto no aspecto quantitativo 
quanto qualificativo. 

Nesse lógica os processos judiciais, enquanto fontes históricas, 
não servem apenas para a análise do poder judiciário enquanto insti-
tuição, mas servem também para sinalizar elementos das propriedades 
rurais. 

Cabe lembrar, ainda, que esses documentos não são produzidos 
por um único agente público. Concorriam nos processos agentes diver-
sos: advogados, juízes, peritos, escrivães, promotores públicos, juízes, 
oficiais de justiça, entre outros. Portanto, tais documentos são com-
plexos na forma de sua produção e, muitas vezes, contém informações 
completamente divergentes oferecidas por autoridades diferentes, mas 
que com uma analise minuciosa, respeitando as especificidades tanto 
da História quanto do Direito podem revelar muito sobre o passado 
das propriedades rurais brasileiras que ainda carece de muitos estudos. 
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Antes que tal enunciado possa gerar falsas expectativas, cabe de-
limitar que o principal objetivo deste texto1 é compreender o 

conceito trabalho, circunscrito a uma delimitação teórica, isto é, ao 
pensamento de John Locke, a partir de uma de suas obras, Dois Tra-
tados Sobre o Governo (originalmente publicado em 1689). Portanto, 
não reproduzo uma análise aprofundada do conceito, tampouco re-
componho “tessituras discursivas” variadas e suas condições históri-
cas inerentes e de sentido com a finalidade de auferir na diacronia2 as 

1 Esta reflexão que apresento, em parte, é reflexo dos diálogos realizados no âmbito de dois 
grupos que congregam investigadores sociais que pensam a história social da propriedade. Um 
é o Núcleo de Estudos Históricos do Mundo Rural (NEHMuR), outro, o Grupo Dominium, 
rede de jovens investigadores em História e Direito de Propriedade. Em síntese, algumas ideias 
que veiculo no desdobramento deste capítulo foram fruto de questões teóricas e empíricas ine-
rentemente discutidas nesses grupos. Com isso, agradeço a oportunidade de estar compondo 
atualmente estes espaços.
2  Termo usado na linguística para indicar um estudo que incide sobre as mudanças que se 
desenvolveram em um sistema linguístico ao longo do tempo, o que difere de sincronia, carac-
terizada por estudar um recorte de um dado período.

O conceito trabalho como 
fundamento da propriedade 

em John Locke

Diego José Baccin

13
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múltiplas compreensões e variações que essa concepção sofreu através 
do tempo. Aqui, talvez com uma “ambição ingênua”, busca-se pensar 
como o conceito de trabalho, nem tanto para explicá-lo em seu senti-
do, cumpriu destacada importância, transformando-se em fundamen-
to “genealógico” da propriedade. 

Koselleck afirma que é possível admitir que cada palavra remete a 
um sentido, que, por sua vez, indica um conteúdo. Essa formulação foi 
explicitada em Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos, 
na obra o autor aborda essa modalidade historiográfica, a qual chamou 
de “seis pontos”. O primeiro diz respeito à diferenciação entre conceito 
e palavra; o segundo, à relação do conceito entre fato linguístico e rea-
lidade concreta; ao terceiro compete a noção de “seleção”; no quarto 
aborda-se o caráter único e singular de um conceito a partir da noção 
de sua formulação teórica e a situação concreta que é “originalmente” 
empregada. Aos últimos, quinto e sexto, compete a situação diacrôni-
ca de se avaliar um conceito ante sua duração e o impacto empírico 
em se compreender uma realidade; bem como designa a importância 
da diferenciação entre uma separação analítica a fim de distinguir a 
apreensão linguística e a realidade concreta dos fatos.

Entretanto, o que se busca não é o sentido de trabalho, mas sim o 
seu conteúdo, e como este é “definidor” do fundamento de uma com-
preensão de propriedade. Da mesma maneira, a exposição dos “seis 
pontos” não significa sua inexorável aplicação na compreensão do ob-
jeto proposto. Contudo, considero que estes podem ser sinteticamen-
te agrupados na proposição de relação entre expressão linguística, to-
mado por conceito; a realidade que o conceito descreve; e a realidade 
de fato, que contrasta com a conceituação. Assim, para a compreensão 
de trabalho e propriedade, levarei em consideração três aspectos: i) o 
trabalho enquanto conceito; ii) a realidade descrita pelo conceito e 
sua capacidade de fundamentar a propriedade; e iii) o contraste entre 
fatos da realidade que diferem e rivalizam na compreensão dada.  
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Para finalizar este primeiro momento, dois destaques que desejo 
realizar, um através de Koselleck, a história dos conceitos e as tempora-
lidades, em que José D’Assunção Barros constata que a Histórica dos 
Conceitos está entre as modalidades historiográficas mais cotejadas 
das últimas décadas, principalmente por estar em uma instância rela-
cional e de tensão entre a História das Ideias e a História Social (BAR-
ROS, 2016, p. 42). Sublinha-se sê-lo um dado que interessa a este es-
tudo a partir dessa dupla possibilidade: de um lado, empreende uma 
compreensão da propriedade, uma das problemáticas da qual os histo-
riadores sociais e outras áreas do saber têm se dedicado há muito tem-
po; de outro, vincula esta investigação ao campo das ideias, focando 
no pensamento de John Locke, ou seja, na especificidade de seus tra-
tados sobre o governo através de sua argumentação acerca do trabalho 
e de que modo este é entendido como o fundamento da propriedade.

Enquanto Barros revela características historiográficas que refle-
tiram na modalidade da História dos Conceitos, o outro destaque que 
realizo se fundamenta a partir do texto História dos conceitos: proble-
mas e desafios para uma releitura da modernidade ibérica, de Valdei de 
Araujo. Nele o autor descreve e analisa certas condições de realida-
de histórica que estiveram inerentes à sua formação. De acordo com 
Araujo, a História dos Conceitos é um produto intelectual no segun-
do pós-guerra e surge como um cenário de profunda revisão do pro-
jeto moderno. Além disso, aborda que a concepção normativa de mo-
dernidade, forjada na segunda metade do século XVIII, perdurou, não 
sem profundos questionamentos, até a década de 1950 do século XX, 
na crise e esgotamento de uma modernidade progressiva no ocidente 
e da grande valorização de certas categorias, como povo, civilização, 
razão, revolução e democracia. Consequentemente, a própria moder-
nidade passa a compor o objeto de investigação da Begriffsgeschichte, 
ou seja, História dos Conceitos (ARAUJO, 2008, p. 49-50). À vista 
disso, acrescento à análise de Araujo o próprio pensamento de John 
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Locke como um dos artífices dessa modernidade (ou condição pré-
-moderna da modernidade): a categoria de propriedade. 

O trabalho e a propriedade em John Locke

Em carta enviada ao reverendo Richard King, Locke realiza uma 
observação sobre sua obra, um ano antes de sua morte, em 1703, diz: 
“em parte alguma encontrei uma descrição mais clara da proprieda-
de do que em um livro intitulado Dois tratados sobre o governo” (LO-
CKE, 1998, p. 1). Por mais estranho que possa parecer, a declaração de 
Locke antecipa, em algumas dezenas de anos, o reconhecimento que 
a posteridade legará aos seus escritos. Há quem acredite que esta obra 
política de Locke surge como “réplica”, sob a argumentação que delibe-
radamente era contra as noções formuladas por Thomas Hobbes, em 
Leviatã (1651).  Entretanto, a assertiva mais provável é que o primeiro 
tratado sobre o governo civil, como outras características apresentadas 
no segundo tratado, seja uma refutação acerca dos princípios apresen-
tados por Sir Robert Filmer, em Patriarch or Natural Power of Kings 
(Patriarca ou o Poder natural dos reis) (1680), que apresentava o direi-
to divino da monarquia absoluta de governar, com base na descendên-
cia hereditária de Adão e dos patriarcas, e fundamentado nas escrituras 
sagradas cristãs (LOCKE, 1998, p. 97).

Então, é notório que no conteúdo do primeiro tratado, Locke 
“combate” o direito hereditário divino ratificado pela doutrina expres-
sa no Patriarch, de Filmer. No segundo, a exemplo de Hobbes, Locke 
dá importância à questão do estado de natureza, e delega um capítulo 
exclusivo sobre a propriedade (Capítulo V, “Da propriedade”), recu-
perando temáticas abordadas no Livro I3, e avançando para problemá-

3  Não estou levando em consideração a possibilidade de o Livro II ter sido escrito antes do 
Livro I. Discussão esta que evito por não surtir efeito relevante frente à temática sobre a questão 
da propriedade. 
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ticas propositivas, como a questão da sociedade civil, da sociedade po-
lítica, as formas de governo e sua dissolução, e os Poderes Legislativo, 
Executivo e Federativo.

É de se observar que embora Locke não cite textualmente 
Hobbes, nem faça menção à obra Leviatã, a não ser em uma passagem 
em que Locke diz ter consultado as Observations on Aristotle Hobs, ou 
seja, as referências utilizadas por Filmer, dentre as quais está a obra de 
Hobbes, que Locke crê ter gerado subsídios argumentativos a Filmer 
(LOCKE, 1998, p. 216). Considero que, mesmo sem situações explí-
citas, por tratarem de temáticas semelhantes, a obra de Locke com-
preende de forma revigorada temáticas já abordadas, a saber: o estado 
de natureza, a propriedade, a sociedade civil e a política. Portanto, 
acredito que o Leviatã, possivelmente, não passou despercebido às 
pretensões críticas de Locke.

Já ao se referir a Filmer, Locke o descreve narrativamente como 
o “grande paladino do poder absoluto e o ídolo daqueles que a este 
idolatram”, “brotou de uma geração de homens dispostos a adular os 
príncipes com a opinião de que têm eles um direito divino ao poder 
absoluto” (LOCKE, 1998, p. 204-205). O que Locke pretende de-
monstrar é a inconsistência da argumentação produzida que fazia com 
que todo governo fosse uma monarquia absoluta, alicerçada em um 
sistema fundamentado, no qual nenhum homem nasce livre.

Diz Locke que toda tese de Sir Robert Filmer “é que os homens 
não são livres por natureza” (LOCKE, 1998, p. 204-205). Acerca 
disso repousa o alicerce sobre o qual a monarquia absoluta sustenta-
va sua manutenção. Assim, na expectativa de provar seu argumento, 
Filmer considera que todo os homens nascem submetidos à autorida-
de de seus pais e, por conseguinte, não devem ser livres. A autoridade 
paterna foi outorgada pela primeira vez a Adão (a régia autoridade) e 
pertence, por direito, a todos os príncipes desde esse ato (LOCKE, 
1998, p. 207-212).
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Disso resultaria um encadeamento lógico sequencial de fatos, 
que no processo histórico produziu, de forma inalterável, o direito di-
vino de soberania. Assim, seja um pai ou um príncipe, ambos detêm 
um poder absoluto, arbitrário, ilimitado e ilimitável sobre a vida das 
pessoas. Consequentemente, sobre a sua liberdade e propriedades, seja 
de um filho ou de um súdito. Sob este critério, seria admissível que pu-
dessem se apossar de tais propriedades, bem como aliená-las, vendê-las 
ou fazer o que desejasse, pois todos são seus escravos e eles os senhores 
ou proprietários de tudo que há (LOCKE, 1998, p. 213).

Locke, ainda sob análise do argumento de Filmer, vai descrever 
que foi Deus o criador de Adão, que de uma de suas partes fez a mulher 
e que pela geração de ambos toda a humanidade se propagou. Desse 
modo, Deus outorgou a Adão não apenas o domínio sobre a mulher e 
proles, mas, sobretudo, deu-lhe o direito de subjugar a Terra inteira e 
todas as criaturas sobre a sua face. Dessarte, qualquer pessoa que qui-
sesse ou desejasse usufruir de alguma coisa reclamando esse direito, 
somente o faria por doação, transmissão ou permissão de Adão, o qual 
seria o próprio proprietário do mundo (LOCKE, 1998, p. 215-217).

Este equívoco, segundo Locke, reside na crença que existiria 
um direito natural ou divino, referente tanto à “propriedade da terra 
quanto ao  poder, e que a herança, tanto do governo sobre os homens 
como da propriedade, teria a mesma origem e deveria ser transmitida 
segundo as mesmas regras” (LOCKE, 1998, p. 299). Sendo assim, a 
argumentação de Locke busca demonstrar a inconsistência e a impos-
sibilidade de aferir a descendência indubitável de Adão e dos demais 
Patriarcas, ou de Noé e sua descendência até os monarcas atuais, no 
caso do século XVII.  

Em John Locke e a liberdade como fundamento da propriedade, 
Adriano Martins afirma que as divergências entre Locke e Filmer resu-
mem-se à questão: de quem é a terra? De Adão, de seus descentes ou de 
todos(as)? Filmer argumentará que a terra foi dada ao patriarca Adão 
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e seus descendentes, como uma espécie de propriedade particular, daí 
resulta a visão de que a propriedade tem caráter monárquico. Já para 
Locke não se trata de um domínios privado, mas sim de um domínio 
em comum dado ao gênero humano, não havendo a terra um “dono” 
determinado pelos céus, assim a propriedade deveria, acima de tudo, 
servir para a manutenção da vida e não como um privilégio hereditário 
a favor de uns e em detrimento de muitos (MARTINS, 2015, p. 316). 
Concordo com compreensão de Martins (tenho a reservar somente 
sobre a liberdade ser o fundamento da propriedade), principalmente 
por considerar o pensamento de Locke em oposição ao Antigo Regi-
me absolutista inglês, promulgando acerca da superação dos obstácu-
los de resquícios feudais a liberdade dos indivíduos e a limitação dos 
poderes do Estado. Nesse sentido, como será observado, a propriedade 
é uma prerrogativa de direito a ser conquistada e mantida pela força 
produtiva e legitimidade da lei. 

Isso exposto, concentrar-me-ei, a partir de agora, em questões 
pertinentes à propriedade. No Livro I, Capítulo IX, “Da monarquia 
por herança de Adão”, tem-se uma primeira observação que aborda 
a propriedade em termos de sua origem, como também a finalidade 
do poder político. Em sua origem, considera-se que a propriedade se 
constituiu no direito que o homem possui de utilizar qualquer uma 
das criaturas inferiores a ele (especificamente os animais) para a sua 
subsistência e conforto de sua vida. A propriedade, assim, destinar-
-se-ia ao regozijo exclusivo do proprietário, que com este bem apro-
priado, beneficia-se de uma vantagem adquirida por ele frente a uma 
necessidade (LOCKE, 1998, p. 299). Já a relação entre a propriedade 
e o governo se encontra na finalidade atribuída a este, ou seja, ao go-
verno, cujo propósito fundamental de sua existência “é a preservação 
do direito e da propriedade de cada um, preservando-o da violência e 
da injúria” (LOCKE, 1998, p. 300).

Essas descrições são partes constitutivas do Livro I, de Dois trata-
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dos sobre o Governo, em relação ao Livro II, um ensaio referente à ver-
dadeira origem, extensão e objetivo do Governo Civil. Locke, no Livro 
II, Capítulo I, “encerra” a discussão apresentada no Livro I, conside-
rando que no discurso precedente, primeiro Adão não tinha direito de 
domínio exclusivo sobre o mundo; e segundo, mesmo que ele tivesse, 
seus herdeiros não têm. E acrescenta, se seus herdeiros tivessem, é im-
possível determinar qual seria o legítimo detentor desta prerrogativa. 
Também, exprime que ainda que tivesse sido determinado a linhagem, 
ela há muito se perdeu na multiplicidade familiar existente (LOCKE, 
1998, p. 379-380). Aqui Locke desfere o golpe final a Filmer e à sua 
obra, e passa a concentrar seu esforço, nem tanto como fizera no Livro 
I, ao calcar-se em uma análise questionadora dos pressupostos que da-
vam sustentação à tradição que se consolidará. Assim, passa a abordar 
questões mais propositivas, donde o tema da propriedade consagra-se 
em importância perante o estado de natureza, a sociedade civil e a po-
lítica. 

Ainda nesta parte expõe, explicitamente, sua compreensão de 
poder político, tido como o direito de editar leis com pena de morte e, 
também, penas menores, sob o intuito de preservar a propriedade. Ao 
poder político, também estaria o direito de empregar a força do Esta-
do, executando leis que salvaguardassem a sociedade política contra 
ameaças externas, observando a realização do bem público (LOCKE, 
1998, p. 381). Quanto ao estado de natureza, entende-o como um 
modo de ser em que, naturalmente, todos os homens se encontram. 
É um estado de perfeita liberdade, onde a regulação de suas ações é 
acertada conforme julgarem correto, no que se refere as relações in-
terpessoais dos sujeitos, como também dos sujeitos com as coisas da 
natureza. Em síntese, um estado de igualdade, em que é recíproco todo 
poder e jurisdição, não tendo ninguém mais que outro qualquer (LO-
CKE, 1998, p. 381-383).

Para além, no estado de natureza os homens possuem um único 
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preceito: a lei de natureza para governá-los, que a todos obriga um 
comportamento, e a razão a este inerente exorta educativamente que 
“sendo todos iguais e independentes, ninguém deveria prejudicar a ou-
trem em sua vida, saúde, liberdade ou posses” (LOCKE, 1998, p. 384). 
Nesse sentido, cada indivíduo, de acordo com a lei, está obrigado a pre-
servar-se a si próprio, como também o resto da humanidade. Contudo, 
o que impediria que um indivíduo prejudicasse o direito de outro, ou 
que os indivíduos violassem mutuamente os direitos alheios? Locke 
responde à provocação que ele próprio se coloca dizendo: observada a 
lei da natureza que preconiza a conservação de toda a humidade, é de 
responsabilidade de cada um sua realização, bem como está nas mãos 
de cada homem o direito de punir os transgressores (LOCKE, 1998, 
p. 385-386). Isto é, “todo homem tem o direito de punir o transgressor 
e de ser o executor da lei da natureza” (LOCKE, 1998, p. 387).

Entretanto, ao analisar esse estado, Locke considera que essa es-
tranha doutrina – no estado de natureza todos têm poder executivo 
da lei natural – certamente terá objeções. Dado que os homens, ao 
agirem, poderão estar motivados por paixões e não propriamente pela 
razão, consequentemente não agirão imparcialmente, o que resultará 
em confusão e desordem. Logo, é para isso que existe o governo civil, 
o qual seria o remédio adequado para as inconveniências do estado 
de natureza. E é justamente para evitar que de um estado de natureza 
possa, porventura, emergir um estado de guerra que os “homens se 
unem em sociedade” (LOCKE, 1998, p. 400). Com isso, há uma dife-
rença entre a liberdade que os homens gozam no estado de natureza e 
aquela que desfrutam em sociedade. No estado de natureza, liberdade 
significa não estar submetido a qualquer poder superior, à vontade ou 
à autoridade legislativa, somente se segue a lei de natureza. Já em socie-
dade, a liberdade consiste em não estar submetido a nenhum outro po-
der legislativo senão àquele estabelecido no corpo político mediante o 
consentimento, nem constrangido sob o domínio de qualquer vonta-
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de ou restrições de qualquer lei afora aquelas promulgadas (LOCKE, 
1998, p. 401-403). 

Mas como isso contribui para o entendimento do que é proprie-
dade no pensamento de Locke? Para se chegar à noção de proprie-
dade deve-se percorrer o itinerário que perpassa a ideia de estado de 
natureza, sua superação na constituição do estado civil, a sociedade 
propriamente dita, e o estado político, emergido como decorrência 
das fases anteriores, fruto deliberado de um ato de consentimento por 
parte dos governados que visam o “império” das leis e a garantia de 
suas propriedades efetuadas pelo trabalho. No entanto, para chegar 
a tal formulação, percorrerei, de forma mais minuciosa, o Capítulo 
V, do Livro II, intitulado “Da propriedade”. As observações de Locke 
iniciam-se quando ele próprio convida o seu interlocutor a considerar 
que a razão natural diz respeito aos homens, que estes possuem direito 
de autopreservação e, com isso, se faz necessário que consigam atingir 
condições que garantam sua subsistência, em termos de alimentação, 
vestuário, moradia e tudo quanto a natureza lhes forneça.

Contudo, ao admitir a existência da Terra como obra de um “Ser 
Supremo” criador, que Locke admite ser Deus, que concedeu ao ho-
mem e a seus filhos, ou seja, à humanidade, acesso aos bens em comum, 
como alguém poderá chegar a ter a propriedade exclusiva de alguma 
coisa? Nesse sentido, Locke considera que Deus deu o mundo aos ho-
mens em comum, mas também lhes distribuiu razão para que dela fi-
zessem uso, atingindo o maior benefício que lhes aprouvesse para sua 
existência. Mas como se apropriar privativamente de algo que é co-
mum a todos? Para tanto, Locke exorta a um exercício imaginativo: ao 
falar das criaturas, dirá que obviamente existirá uma hierarquia, pois 
uns são racionais e outros não; a uns foi concedido poder sobre os de-
mais, como a própria escritura ratifica. No entanto, cada homem, em 
si próprio, já constitui uma propriedade, a propriedade de seu próprio 
ser, de sua existência. Essa existência, para que a vida seja “perene”, ne-



331História do Mundo Rural - Vol. III

Diego José Baccin

cessita de subsistência. Assim, o trabalho de seu corpo, que é o resul-
tado da obra de suas mãos, a ele o pertence. Ou seja, “qualquer coisa 
que ele então retire do estado com que a natureza a proveu e deixou, 
mistura-a ele com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transfor-
mando-a em sua propriedade” (LOCKE, 1998, p. 409).

Dito em outros termos, Locke descreve que tudo aquilo que o 
homem retirar de seu estado comum – como se encontra na nature-
za – e a ele acrescentar o seu trabalho, transformá-lo-á em seu bem 
particular, através da ação agregada do trabalho. E busca exemplificar 
algumas circunstâncias, como no caso “de alguém que se alimenta de 
bolotas e as apanha em um carvalho ou de maçãs, e as colhe nas árvo-
res do bosque” (LOCKE, 1998, p. 410); bem como na hipótese que 
muito embora a “água que corre na fonte seja de todos, quem poderia 
duvidar que a que está no jarro é daquele que a retirou”; ou “o peixe 
que alguém retirou do oceano, esse grande bem comum remanescente 
da humanidade” (LOCKE, 1998, p. 411).

Seja no caso das bolotas, das maçãs ou da água, o fato de apanhar 
o alimento (seja sólido ou líquido) imprimiu uma distinção entre os 
frutos que se encontram em comum e aqueles que estão apropriados 
por alguém. Essa distinção deve-se ao trabalho acrescentando à coisa 
in natura, que agora se torna direito particular de alguém. Com isso, 
foi o trabalho em retirar a coisa do estado comum que fixou a proprie-
dade sobre ela, pois só o trabalho retira o estado comum que a natu-
reza depositou sobre as coisas, transformando-as em propriedade que 
alguém dedicou seus esforços.

Todavia, Locke propõe uma objeção ao que foi descrito acerca 
da relação trabalho e formação da propriedade: essa concepção da-
ria direito a qualquer um açambarcar tanto quando quisesse, ou seja, 
quanto mais trabalho, mais propriedade? O autor responde que não. 
Considerando que a propriedade está em consonância à lei de nature-
za, sendo todos iguais e independentes, ninguém deveria prejudicar a 
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outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Assim, a voz da razão 
faria com que os indivíduos desfrutassem de tudo aquilo que pudesse 
trazer vantagens ou benefícios à vida, fazendo com que o trabalho fi-
xasse a propriedade. Qualquer característica que excedesse o benefício 
à sua vida e gerasse prejuízo à vida de alguém, limitaria a propriedade, 
pois se perceberia que tal parte pertence a outros que também necessi-
tam da manutenção de suas existências.

Até aqui Locke aborda questões pertinentes aos frutos e aos 
animais que subsistem sobre a terra, dos quais os indivíduos, pelo seu 
trabalho, se apropriam. Mas se a questão concernisse à definição da 
propriedade da própria terra, aquilo que carrega consigo um valor in-
trínseco de conduzir todo o resto, isto é, as pessoas, os animais e os fru-
tos? Sobre a propriedade da terra, Locke adverte que ela também po-
derá ser adquirida. Logo, a exemplo dos frutos e animais, a terra é feita 
propriedade pelo trabalho. Isso se dá quando alguém consegue arar, 
plantar, melhorar e cultivar produtos nela, delimitando para si uma 
parte que era do bem comum, constituindo produtos que formam sua 
propriedade, demarcando um solo, que também será sua propriedade 
devido ao trabalho nesta terra. Aquele que ara ou semeia em uma parte 
de terra que era de domínio comum acrescenta-lhe algo que é seu, seu 
trabalho e seu esforço, e com isso se apropria dela, avalizado devido 
à melhoria que a ela proporcionou. Nessa perspectiva, “o mundo em 
comum está livre para a força do uso dos diligentes e racionais, sendo 
que o trabalho haveria de ser o seu título de propriedade” (LOCKE, 
1998, p. 413-414).

Dessarte, aquela lei da natureza em que todos são livres, intenden-
tes e iguais, e que as ações mútuas das pessoas não podem prejudicar os 
outros em sua vida, saúde, liberdade ou posses, determinaria que, no 
mundo das coisas em comum, aos homens é permitido a propriedade 
exclusiva de uma parte. Entretanto, seria imoral a apropriação de algo 
a partir daquilo que fosse resultado de esforços ou trabalho alheio. 
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Portanto, a isto não se teria direito, como também não se teria direi-
to de abarcar uma extensão de propriedade fundiária que seu esforço 
e trabalho não dão conta de suportar. Posto isso, determina-se que o 
esforço, entendido como trabalho, sobre algo é o fator de preponde-
rância que condiciona o domínio sobre a coisa apropriada. Como con-
sequência, o trabalho é aquilo que autoriza a ação apropriativa.

Nesse sentido, trabalho e propriedade geram condições de sub-
sistência da vida humana, que requer meios de produção, ou seja, ma-
teriais com os quais se possa trabalhar, e o conjunto dessas circunstân-
cias introduzem a propriedade do tipo particular, isto é, a propriedade 
privada propriamente dita. Em outras palavras, o trabalho é a medida 
e a limitação quantitativa da propriedade, a extensão de uma proprie-
dade terá a medida determinada pela capacidade produtiva daquele 
que dela se apropriou, sob o auspício critério de que sua propriedade 
não prejudique a conveniência da subsistência da vida dos outros ho-
mens. Essa regra tácita, consuetudinariamente, fixaria a “impossibili-
dade a qualquer homem usurpar dessa forma os direitos de outro ou 
adquirir uma propriedade em prejuízo do vizinho” (LOCKE, 1998, 
p. 415). Nessa lógica, a medida da propriedade “confinava a posse de 
cada homem [...] a quanto ele pudesse apropriar para si sem causar 
injúria a quem quer que fosse” (LOCKE, 1998, p. 415).

Esse critério é bem compreensível, e talvez de uma pragmática 
facilitada se compararmos períodos históricos em que os seres huma-
nos não estavam pressionados pela falta de espaço disponíveis. O que 
Locke, segundo suas próprias palavras, “ousa afirmar” é que a regra da 
propriedade, segundo a qual cada homem deve ter tanto quanto possa 
usar, sem prejuízo para ninguém, ainda estaria em vigência no mundo, 
se não fosse a invenção do dinheiro e dos acordos entre os homens 
que introduziram, por consenso, posses maiores e um direito sobre as 
terras (LOCKE, 1998, p. 417).

Nesse ponto é mister frisar que há dois desdobramentos in-
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teressantes: um, refere-se à relação entre a propriedade privada e a 
questão monetária, explorada a partir da explicação do surgimento 
do dinheiro enquanto necessidade prática da vida cotidiana. Outro, 
alude à propriedade como o início das sociedades políticas com suas 
especificidades. No primeiro caso, o surgimento do dinheiro, observo 
que havia um valor intrínseco às coisas, que dependia apenas da utili-
dade que estas possuíam para os seres humanos. Isso corresponde, no 
pensamento de Locke, ao entendimento que haveria uma abundância 
de recursos disponíveis na natureza e que os indivíduos se apropria-
vam destes bens por meio de seu trabalho. Essa apropriação signifi-
cava, objetivamente, que pelo esforço de cada indivíduo, podê-lo-ia 
coletar e apanhar frutos; domar ou matar animais; e apropriar-se da 
terra. Afinal, aos seres humanos estava disponível a natureza para que 
empregassem os seus esforços de trabalho, alterando seu estado natu-
ral comum, transformando-a mediante a aquisição em forma de sua 
propriedade.

Não obstante, Locke questiona: se os frutos e/ou animais pere-
cessem na posse de um sujeito sem serem devidamente usados; se os 
frutos apodrecessem; se a caça apodrecesse? Não estariam estes seres 
humanos ofendendo as leis comuns da natureza (ninguém deveria pre-
judicar outrem)? E sendo isso verdadeiro, não seria um comportamen-
to passível de punição? Visto que teriam usurpado de bens, que sob sua 
posse, aos quais não fizeram uso, deixaram-no estragar. Assim como, 
tornando-os impróprios ao consumo, impossibilitaram que outros 
pudessem fazer uso deles (LOCKE, 1998, p. 419). Essa compreensão 
seria empregada no mesmo vigor para entender a justificativa acerca 
da posse da terra: tudo será de alguém, ora plantando, colhendo, ar-
mazenando, conservando seu direito particular sobre o bem, desde 
que não a estragassem antes de seu uso. Entretanto, se porventura isso 
acontecesse, esse pedaço de terra certamente seria visto em abandono, 
e, sendo assim, poderia ser de posse de qualquer outro.
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Assinalo que até aqui não falei sobre dinheiro, mas descrevi a 
situação em que ele passa a ser utilizado. No entanto, antes de abor-
dar o dinheiro explicitamente, recorro à compreensão do trabalho. 
Conforme Locke, será o trabalho aquilo que realmente estabelece a 
diferença de valor das coisas. Ele exemplifica, considerando uma ex-
tensão de terra deixada inteiramente à natureza, sem qualquer tipo 
de melhorias nas pastagens, lavoura ou plantação, a esta será chamada 
de inculta, não por deficiência de substratos de fertilidade inerentes 
à terra, mas sim por ineficácia em sua utilização, ou seja, por falta de 
trabalho. Assim, o que se evidencia no pensamento liberal de Locke é 
que mesmo as coisas sendo dadas em comum, os seres humanos, que 
são os senhores de si próprios, e desde sempre são proprietário de sua 
própria pessoa e de seu trabalho (o grande fundamento da proprie-
dade), passavam a ser proprietários sempre que empregavam esforços 
para a aquisição de bens necessários ao sustento ou ao conforto frente 
às conveniências da vida.

Posto isso, o trabalho que se apropriou de bens e os deixou estra-
gar, ou a propriedade que não produz, ou, ainda, aquela que carece de 
trabalho para adequadamente mantê-la, caracteriza-se como um rou-
bo de uma parte do trabalho alheio. Também é uma tolice, é uma de-
sonestidade, dado que “cumular mais que o que se era capaz de usar, é 
o absurdo da ação apropriativa dos seres humanos” (LOCKE, 1998, p. 
426). Nessa perspectiva, Locke desfere uma sentença: será justamen-
te perante essas características, e principalmente para evitá-las, que se 
instituirá o uso do dinheiro. Este possuirá o status de também ser um 
bem, com atributos de aquisição de outros bens, com propriedades fí-
sicas de perenidade (por mais que no influxo financeiro de variações 
cambiais possa perder valor), ou seja, um instrumento de troca. Assim, 
o dinheiro possibilitou a ampliação dos bens que uma pessoa poderia 
possuir, aumentando progressivamente suas posses, além do necessá-
rio ao uso familiar de suas provisões em vista de sua sustentabilidade. 



336 História do Mundo Rural - Vol. III

O conceito trabalho como fundamento da propriedade

Também, nesse sentido, representou a possibilidade de não transgres-
são da lei de natureza, proporcionando a livre e irrestrita permuta de 
bens.

Já sobre a formação das sociedades políticas, Locke afirma que 
sendo os homens naturalmente livres, iguais e independentes, e sendo 
isso uma prerrogativa inerente à condição humana, ninguém poderá 
ser privado dela, tampouco ser colocado sob o poder político de outra 
pessoa sem o seu próprio consentimento. Exceto quando os seres hu-
manos abdiquem desta liberdade natural, concordando com outros a 
juntarem-se, a unirem-se e, com isso, fundarem uma comunidade, um 
corpo político, um governo (LOCKE, 1998, p. 468-470).

A questão é pensar os motivos que levariam os homens a dei-
xarem o estado de natureza em que eram livres, senhores em absolu-
to de sua pessoa e de suas posses, iguais a todos, e não submetidos à 
autoridade de ninguém senão de si próprio, renunciando a tudo isso 
e submetendo-se, livre e espontaneamente, ao domínio e controle de 
outro poder. Aqui é quase como se Locke dissesse: “elementar meu 
caro...”, posto que a evidência da resposta estaria na constatação que 
embora o estado de natureza oferecesse essas possibilidades, as garan-
tias de pleno exercício dessas prerrogativas eram incertas e inseguras. 
Consequentemente, essas circunstâncias impelem os seres humanos 
a abdicarem desses “direitos” hipotéticos, almejando unir-se a outros 
em sociedade, para que frente a essa reunião consigam a conservação 
de suas vidas, liberdades e propriedades (LOCKE, 1998, p. 494-495).

Assim resume Locke: “o fim maior e principal para os homens 
unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se a um governo é, 
portanto, a conservação de sua propriedade” (LOCKE, 1998, p. 495). 
Todavia, quais são as garantias que possibilitaram a efetivação da supe-
ração de um estado de natureza para uma sociedade política? Estas são 
possíveis de serem enumeradas: 1) o estabelecimento de uma lei fixa e 
conhecida, recebida e aceita mediante o consentimento comum de to-
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dos; 2) a existência de um juiz conhecido e imparcial, com autoridade 
para solucionar todas as diferenças de acordo com as leis estabelecidas; 
3) a certeza de um poder de sustentabilidade e de uma sentença justa, 
atrelada à sua devida execução (LOCKE, 1998, p. 497). Dessa forma, 
os seres humanos se refugiam sob as leis de um governo e junto a ele 
buscam a conservação de sua propriedade.

A propriedade entre o privado e o comum 

Busquei demonstrar como John Locke fundamenta um proces-
so de apropriação individual de recursos “dados” em comum, isto é, 
acessível ao gênero humano e transformados em propriedade privada 
através do trabalho. Também foi possível compreender como a cate-
goria trabalho é mobilizada como princípio fundamental capaz de 
explicar o surgimento da propriedade privada. A propriedade é enten-
dida como um bem móvel, que pode ser transportado de um local para 
outro; ou imóvel, que não pode ser transportado. Por exemplo, o solo 
é, por excelência, um bem imóvel transformado em propriedade por 
alguém que o cercou e cultivou, apropriando-se exclusiva e individual-
mente dessa terra através de seu trabalho.   

Para tanto, um questionamento pertinente é se o trabalho cria ou 
funda a propriedade, e sendo a propriedade o resultado da força pro-
dutiva do labor humano, então seria coerente compreender que Locke 
não inaugurou o estatuto da propriedade privada, mas sim o que co-
nhecemos como a função social da propriedade. Isso seria possível de 
ser entendido a partir da argumentação de que ao mesmo tempo em 
que o trabalho institui a propriedade, também limita a sua extensão. 
Outro aspecto a ser considerado é a relação entre força produtiva – 
trabalho – e propriedade. A força produtiva é a capacidade de trabalho 
utilizada por cada indivíduo no controle e transformação da natureza 
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na produção de bens. Entretanto, como pondera José de Souza Mar-
tins, a terra é completamente diferente de outros meios de produção, 
sua apropriação capitalista é percebida como uma irracionalidade. Em 
Expropriação e violência e Não há terra para plantar neste verão, a terra 
é compreendida como um recurso natural, finito e imóvel, mas não 
como o resultado do trabalho nela empregado. Mesmo assim a terra é 
um recurso transformado em mercadoria, contudo, preserva uma dis-
tinção das demais mercadorias: não é o resultado da força de trabalho 
e não circula no mercado. Nessa argumentação, o que se compra ou 
se vende não é a “coisa em si”, a terra, mas sim algo que lhe representa, 
ou seja, a propriedade, um título, que simboliza o direito apropriativo 
legítimo de alguém sobre o bem imóvel (MARTINS, 1980, p. 60-61; 
MARTINS, 1986, p. 32-33).

Acredito que esta é uma abordagem que deve ser devidamente 
aprofundada em análise. Logo, os questionamentos centrais de minha 
argumentação referem-se exatamente à temática do trabalho e da pro-
priedade. A circunstância que estou a conjecturar é: de quem é o tra-
balho? E como houve uma dissociação entre trabalho e propriedade? 
Visto que aquele que trabalha não é necessariamente o mesmo que tem 
a propriedade sobre o bem (terra), ou seja, há uma incongruência entre 
a afirmação de Locke de que o “trabalho é o título da propriedade” 
e o contexto da realidade social. Penso que a contextura de Locke é 
determinante para a sua concepção sobre trabalho e propriedade. Em 
Dois Tratados, por exemplo, tem-se a análise crítica de uma sociedade 
em transição do Antigo Regime para a modernidade, e da produção 
ser apropriada por uma aristocracia proprietária e parasitária de uma 
imensa maioria de trabalhadores. Mas também, e principalmente, 
considero que é a época das transformações das terras comunais em 
propriedade privada, através do processo de cercamentos que se desen-
volvem entre os séculos XVI e XVIII, que no seu impacto privou os 
trabalhadores de seus meios de subsistência, os quais foram obrigados 
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a vender seu trabalho/sua capacidade produtiva para antigos senhores, 
agora transpostos em empreendedores, na esteira de transformações 
que consolidariam a ruína do feudalismo à emergência do sistema capi-
talista de produção, uma abordagem crítica presente em autores como 
Thomas More, em Utopia (1516), e Karl Marx, em O Capital (1867-
1883), especialmente na parte da acumulação primitiva de capital. 

Nesse sentido, a propriedade privada passou a gozar de signifi-
cação de produtividade, enquanto as terras comuns eram justamen-
te o reverso dessa compreensão. Sobre esse aspecto, o pensamento de 
Márcia Motta, expresso no vídeo Propriedade e Bem Comum4, favo-
rece o aprofundamento da discussão. A historiadora explicita que a 
dimensão do instituto jurídico da propriedade privada em relação à 
sua percepção pela sociedade brasileira se naturalizou. Perante a socie-
dade brasileira, a propriedade privada passa a ser a única modalidade 
possível, e outras formas, como a propriedade coletiva, são vistas de 
forma depreciativa. Em sua fala, Motta utiliza alguns exemplos, como 
as propriedades coletivas dos faxinais no Paraná, experiência que surge 
no século XIX, em que a propriedade da terra é coletiva e a proprie-
dade dos animais é individualizada. Outro, é a experiência do feixe ou 
fundos de pastos na Bahia, que se constitui, provavelmente, da popu-
lação descendente de vaqueiros do nordeste, sendo que nessa tradição 
a propriedade da terra também é coletiva e os animais (as cabras) são 
de propriedade individual. Cita também a experiência do Maranhão 
com as quebradeiras de coco, atividade desempenhada por mulheres 
que não possuem a propriedade da terra, mas juridicamente detêm a 
permissão legal de acesso à propriedade para extração do babaçu. 

Ainda, Motta menciona, no decorrer de sua fala, Elinor Ostrom, 
economista norte-americana, que em 2009 compartilhou o Prêmio 

4  Informações extraídas a partir do vídeo: Propriedade e Bem Comum, episódio com Márcia 
Motta. Uma realização de INCT Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e Rede Proprie-
tas, em parceria com UFF, Unitevê, CNPq, Faperj. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=xcSpAlP4TKo. Acesso em: 05 fev. 2020.



340 História do Mundo Rural - Vol. III

O conceito trabalho como fundamento da propriedade

Nobel de Economia com Oliver Williamson. Ostrom é considerada 
pioneira no estudo de bens geridos comunitariamente, demonstran-
do que as pessoas podem interagir com os ecossistemas a fim manter 
os recursos sustentáveis em longo prazo, evitando o colapso dos ecos-
sistemas. Além disso, a economista argumenta que a gestão comum 
é normalmente melhor do que a privada ou governamental, o que se 
opõe às teorias tradicionais, como de Garrett Hardin, autor do artigo 
The tragedy of the Commons (1968), também referenciado por Motta. 
A pergunta fundamental, nesse caso, é se somente a propriedade indi-
vidual pode gerar riqueza, e sendo a propriedade privada sinônimo de 
riqueza, todas outras modalidades de propriedade, como a proprieda-
de comum, estariam inexoravelmente fadadas ao fracasso financeiro? 
A resultante óbvia seria a predileção de escolha racionalmente válida 
ao desenvolvimento, fruto da propriedade privada em detrimento de 
outras possibilidades. 

Paralelamente, A tragédia dos comuns5 se desenvolve da seguin-
te maneira: imagine um pasto aberto para todos e imagine que um 
grupo de pastores ali inseridos não possuíam a propriedade da terra 
individualmente, mas sim coletivamente. Na ausência da proprieda-
de privada, todos compartilhavam o recurso do pasto, em que suas 
ovelhas eram apascentadas, embora as ovelhas fossem de propriedade 
individual de cada pastor. Os pastores, pensando em maximizar suas 
rendas, aumentam indiscriminadamente a exploração da terra através 
do pasto, ampliando o número de seus rebanhos individuais, sem se 
preocupar com a terra que lhes é coletiva. Com isso, há o esgotamento 
do pasto, que desaparece, as ovelhas morrem e os pastores perdem suas 
rendas, o que os leva à ruína financeira (HARDIN, 1968, p. 1244). 

5  O artigo é baseado em um discurso presidencial apresentado antes da reunião da Pacific 
Division of the American Association for the Advancement of Science, na Universidade 
Estadual de Utah, em Logan, em 25 de junho de 1968.
Disponível em: http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243/tab-pdf. Acesso em: 
05 fev. 2020.
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O motivo principal da ruína financeira dos pastores foi a ausência de 
propriedade privada do solo. Para reverter essa situação, bastaria, por-
tanto, uma estruturação no modelo fundiário, ou seja, os pastores di-
videm as terras comuns em lotes individuais, agora cada pastor possui 
uma propriedade privada e, consonantemente, possui um incentivo de 
limitar o número de ovelhas que pastavam. Sob esse critério de divisão, 
haveria prosperidade financeira a todos.

Em Governing the Commons (1990), Elinor Ostrom considera 
que a tragédia dos comuns de Hardin passou a simbolizar a degradação 
do ambiente sempre que muitos indivíduos usam um escasso recurso 
em comum. Todavia, o que Ostrom consegue provar, a partir de casos 
concretos, são as distintas formas que os indivíduos possuem de admi-
nistrar de forma eficaz as propriedades de uso comum, demonstrando 
que a tragédia preconizada, se verdadeira, pode ser evitada. François 
Houtart, em Dos bens comuns ao “bem comum da humanidade”, des-
creve que a defesa dos “bens comuns” é uma forte reivindicação de 
muitos movimentos sociais e consiste em uma oposição a uma onda de 
privatizações que atingiram a maioria das redes públicas, desde ferro-
viárias, energia elétrica, água, transportes, telefonia, saúde, educação, 
bem como florestas, rios e terras. Conforme Houtart, essas áreas co-
muns, conhecidas na Inglaterra antes do advento do capitalismo como 
os “Commons”, reduziram-se progressivamente, abrindo espaço para 
um sistema econômico que transformou a terra, e depois o conjunto 
da realidade, em mercadoria. Desse modo, as “common land”, terras 
comunais, foram consideradas como “wasted land”, terra desperdiça-
da, logo, todo uso não capitalista da terra significava simplesmente não 
uso (HOUTART, 2011, p. 7-8).

Rosa Congost, em sua obra Tierras, Leyes, Historia: estudios sobre 
“La gran obra de la propiedad” (2007), é expressiva em sua análise da 
relação entre aquilo que se compreendeu ser uma “propiedad perfecta” 
e outra “imperfecta”. O livro tem como epígrafe um fragmento de tex-
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to de Marc Bloch, que diz “propiedad, propietarios, cuántos malenten-
didos pueden derivarse de estas palavras”. No reconhecimento que há 
mal-entendidos sobre a propriedade e as formas de ser proprietário, 
Congost consegue construir uma interpretação acerca da propriedade, 
não meramente como ideia, mas como obra, ou seja, como o resultado 
de uma multiplicidade de ações que criam e recriam as condições de 
realização da propriedade, formulando novos entendimentos sobre os 
mal-entendidos. A autora, nesse sentido, reivindica a necessidade de se 
estudar ou analisar historicamente o processo empírico de construção 
da propriedade, o qual irá relativizar a ideia construída acerca de uma 
propriedade-metáfora, abstrata, para uma propriedade-problema, fru-
to das relações sociais que constituem tanto o direito quanto a pro-
priedade em cada contexto.

Pensar a propriedade como metáfora significa pensar a proprie-
dade como ideia, dito de outra forma, a ideia constituída acerca da 
propriedade. Essa constatação perpassa o que Rosa Congost pretende 
denunciar, isto é, aceitar a ideia de uma noção de propriedade única, 
absoluta, perfeita, linear, sagrada, nominalista e estadista, é considerar 
a existência indiscutível de uma única forma de ser proprietário. A his-
toriadora argumenta que admitir esta tese é assumir a visão simplista 
e reducionista do processo histórico, não assentindo a existência de 
outros direitos de propriedade se não aqueles impostos e consagrados 
pelos códigos produzidos nos séculos XIX e XX, criados por juriscon-
sultos, protegidos pelo Estado, efetivados pelas revoluções burguesas e 
consagrados pelo direito positivo liberal.

Assim sendo, a obra Dois tratados deve ser entendida através 
dos séculos das revoluções liberais burguesas que assolaram a Euro-
pa. Período em que a burguesia desponta em sua condição de classe 
subalternizada, transformando-se em classe revolucionária, visando 
abolir os resquícios feudais e a ordem monárquica absolutista. Eventos 
como a Revolução Inglesa, a Independência das 13 Colônias Inglesas 
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na América do Norte, a Revolução Industrial e a Francesa consolidam 
a burguesia em uma condição de classe em ascensão ao poder político. 
Logo, há a afirmação de um modelo econômico, o capitalismo, que 
transforma o Estado com a finalidade de atender os próprios interesses 
dessa classe emergente.

Norberto Bobbio, em A era dos direitos, aborda como os direitos 
naturais passam a ser direitos históricos (positivados) surgidos do iní-
cio do período moderno. Nesse contexto, sobrevém uma doutrina dos 
direitos do homem que nascem da filosofia jusnaturalista, mas que cul-
mina nas primeiras declarações de direitos, agora não mais enunciados 
por filósofos, mas por detentores do poder de governo. Sublinha-se, 
portanto, que a hipótese do estado de natureza era uma tentativa de 
justificar racionalmente a pertinência de garantia desses direitos em 
meio a determinadas exigências que se consolidaram em relação ao 
contexto social que surgiram, a saber: em meio a guerras religiosas, a 
afirmação da liberdade de consciência contra toda forma de imposição 
de crença; as demandas de liberdades civis surgem contra toda forma 
de despotismo (BOBBIO, 2004, p. 35-36).

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 
pode, para alguns, ou deve, para outros, ter recebido influência ou ter 
sido inspirada na Declaração da Independência dos Estados Unidos 
de 1776, entretanto, ambas sofreram influxo do pensamento filosófico 
do século XVII. Nesse sentido, passo a expor o conteúdo de cada uma 
dessas declarações, buscando centrar esforços na identificação desses 
direitos naturais. O texto do artigo 2, da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, define que toda associação política possui sua 
finalidade na preservação dos direitos naturais imprescritíveis do ho-
mem, sendo eles: a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência 
à opressão. Já o artigo 17 afirma que “como a propriedade é um direito 
inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando 
a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob condi-
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ção de justa e prévia indenização”. Bobbio, em análise da Declaração 
Francesa, considerando a crítica realizada por Marx, assegura que os 
artigos que exaltaram determinados direitos naturais não eram exces-
sivamente abstratos, mas sim excessivamente concretos. Ou seja, o que 
a Declaração exaltava não eram determinados princípios filosóficos 
universais, mas sim um interesse político de uma determinada classe 
que se consolidava no poder e, com isso, transformava em lei suas rei-
vindicações, bem como se preparava para substituir a classe feudal no 
domínio da sociedade e do Estado (BOBBIO, 2004, p. 54).

A crítica de Marx refere-se à consolidação dos interesses da bur-
guesia enquanto classe social que emergia como classe dominante, 
assegurando que seu interesse de classe se positivasse historicamente 
na forma de ordenamento jurídico. Assim, a propriedade, sua carac-
terística sagrada e sua inviolabilidade decorrem não meramente de 
princípios, mas de uma realidade concreta determinada permeada por 
relações de poder socialmente estabelecidas. Pode-se dizer que com o 
advento da modernidade se produziu uma cultura jurídica através dos 
séculos XVII e XVIII, principalmente na Europa. O continente foi o 
resultado de complexas relações sociais-políticas-econômicas engen-
dradas na formação, consolidação e ascensão ao poder pela burgue-
sia. Dentre essas relações, duas são fundamentais para compreender 
a questão da propriedade: a primeira, alguns institutos que surgem 
com a modernidade, a ideia de liberdade, de autonomia, de direito e 
de propriedade; a segunda, uma cosmovisão doutrinária de concepção 
de mundo. Disto surge um direito liberal-individualista que se desen-
volve no contexto da cultura burguesa e da produção capitalista da 
riqueza. Nesse sentido, o direito prioriza formalmente a liberdade e a 
igualdade de seus atores sociais, e solidifica alguns institutos, entre eles 
o direito de propriedade, simbolizando uma forma de poder qualifica-
do como absoluto, exclusivo e perpétuo, como bem destaca a historia-
dora catalã Rosa Congost.



345História do Mundo Rural - Vol. III

Diego José Baccin

Considerações Finais

Para John Locke a propriedade, especialmente em sua modalida-
de privada, estava para o gênero humano disponível de ser apropria-
da a partir da capacidade produtiva individual expressada através do 
trabalho. Afinal, a propriedade é um direito natural, já existente no 
estado de natureza, a exemplo de outros direitos, como a vida e a liber-
dade. Mas a questão do trabalho em Locke, depois do exposto, parece 
ser muito mais um fundamento lógico do que um fundamento de fato. 
Posto que Locke atribui um nexo causal entre um indivíduo proprie-
tário de si mesmo, senhor de seu corpo, sendo congruentemente pro-
prietário dos frutos de seu trabalho. E é a propriedade, na reciprocida-
de de outros direitos, como a própria vida e a liberdade, a razão pela 
qual ocorre o surgimento da sociedade civil, a instituição do governo e 
das leis, e a união do gênero humano em comunidade. 

Nessa transição, como também no contexto em que ela ocorre e 
levando em consideração os sujeitos envolvidos, creio ter havido uma 
cisão entre trabalho e propriedade. Em sua obra clássica, O que é a Pro-
priedade (originalmente publicada em 1840), Proudhon afirma que 
nem o trabalho, nem a ocupação, nem a lei podem criar a proprieda-
de, pois ela é um efeito sem causa, logo, conclui que sua demarcação é 
fruto de um roubo (PROUDHON, 1975, p. 11). Não me oponho à 
compreensão do autor, mas não me atenho à polêmica do roubo ou da 
ocupação. Ainda, Proudhon menciona que o trabalho não pode ser o 
fundamento da propriedade, para o autor a propriedade é um direito 
pelo qual uma coisa pertence a alguém e, nessa condição, a proprieda-
de é um direito de propriedade. Ou seja, o trabalho não teria sido su-
ficiente para estabelecer a propriedade, foram necessárias leis positivas 
elaboradas e executadas por um governo em um estado civil. Sendo 
isso uma hipótese válida à propriedade, teriam conseguido aglutinar 
os desejos dos mais variados sujeitos para que se submetessem às leis 
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livremente, de modo que a propriedade estivesse garantida pelo jugo 
da lei. 

Reiterando a validade deste postulado, compreende-se que a 
propriedade privada é uma ficção jurídica, uma metáfora e/ou uma 
abstração consolidada no processo histórico do qual emergiu a mo-
dernidade. Um dos problemas é presumir que somente ela é eficaz 
economicamente, ou que somente esta modalidade de propriedade é 
moral, jurídica e até mesmo psicologicamente reconhecida como “au-
têntica” e “verdadeira”. A questão é que existe diversas formas de ser 
proprietário: arrendamento, parcerias, meeiros, aforamentos, possei-
ros são categorias proprietárias que ensejam práticas relacionais com a 
terra em momentos e em diferentes realidades.

Em retrospectiva, o texto iniciou-se na afirmação categóricas de 
que o conceito de trabalho é o fundamento da propriedade em John 
Locke. O considero ser relativamente “pacífico”, pois por mais que pos-
sa haver outras compreensões, sem dúvida uma das formas de entender 
a propriedade, e especialmente a modalidade privada no pensamento 
de Locke, é conferindo-lhe seu substrato “genealógico” ao trabalho. 
Entretanto, o trabalho fundamenta a existência da propriedade priva-
da em John Locke, o que não significa que seja o “real” fundamento da 
propriedade. Muitos foram os que trabalharam a terra no século XVII, 
quando Dois Tratados é publicado em 1689, tantos outros trabalha-
ram a terra em outros períodos, e ainda há sujeitos que trabalham no 
século XXI e não têm a propriedade desses recursos fundiários. Con-
cisamente, é preciso dizer que, quiçá, a propriedade não tenha uma 
espécie que “arché”, um princípio gerador. Ela, talvez, seja muito mais 
o resultado da coalizão de interesses, engendrados no surgimento da 
sociedade moderna legitimada pela positividade da lei através da força 
do direito e das relações de poder entre estratos de classes.
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A Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA PF) é, atualmen-
te, uma Unidade de Conservação de Uso Múltiplo Sustentável, 

com 1.275 hectares de área, que se localiza no município de Mato Cas-
telhano, Rio Grande do Sul (Mapa 1). Essa floresta insere-se no bioma 
Mata Atlântica, com fitofisionomia característica da Floresta Ombró-
fila Mista (FOM) ou também denominada Floresta com Araucária. 
Sua trajetória histórica se iniciou em 1946 quando o Instituto Nacio-
nal do Pinho (INP), órgão paraestatal e “[...] oficial dos interesses dos 
produtores, industriais e exportadores de pinho” (BRASIL, 1941),  
instituído em 1941 durante o governo de Getúlio Vargas,  adquiriu 
uma gleba de terras no então município de Passo Fundo, na comuni-
dade de Mato Castelhano – que se emancipou em 1992 – e ali estabe-
leceu um dos dez parques florestais que instaurou no sul do Brasil, o 
Parque Florestal José Segadas Viana.

Floresta Nacional de Passo Fundo/RS:

influências históricas na paisagem regional

Débora Nunes de Sá

14
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Mapa 1. Localização geográfica da FLONA PF.
Fonte: ICMBio. Instituto Chico Mende de Conservação da Biodiversidade. Plano de 
Manejo da Floresta Nacional de Passo Fundo - Diagnóstico. Florianópolis: Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade, v. 1, 2011, p. 5.

O Parque Florestal José Segadas Viana, inicialmente, teve a fina-
lidade de testar diferentes técnicas de cultivo da espécie nativa caracte-
rística da FOM, a Araucaria angustifolia, como parte de uma estratégia 
do “Plano de Reflorestamento” que previa o plantio de espécies arbóreas 
para uso na indústria madeireira. Em 1968, sob a administração do 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o Parque Florestal, 
da mesma maneira que ocorreu com os outros Parques instituídos pelo 
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INP, foi elevado à categoria de Floresta Nacional. Nesse período, parte 
das terras da Floresta Nacional de Passo Fundo se encontravam consti-
tuídas por uma combinação de remanescentes de Floresta com Araucá-
ria (354,80 ha), e monocultivos de espécies arbóreas nativas1 e exóticas.

Foi no início da década de 1960 que o viveiro da FLONA PF ini-
ciou a produção de mudas de árvores que constituíram parte das pai-
sagens regionais. O presente texto, produto da dissertação Uma His-
tória Ambiental da Floresta Nacional de Passo Fundo (1946-2011)2, 
visa identificar, pelo viés da História Ambiental, as relações estabe-
lecidas entre a Floresta Nacional de Passo Fundo com particulares e 
entidades públicas de diversos municípios do Rio Grande do Sul, por 
meio de venda, doação ou troca de mudas de espécies arbóreas nati-
vas e exóticas, que construíram o espaço de influência da unidade e, 
ao mesmo tempo, o modo como essas relações redefiniram parte das 
paisagens regionais. Dessa forma, contribui para compreender aquilo 
que o historiador José Augusto Drummond afirmou ser parte da fun-
ção da História Ambiental cuja, “[...] originalidade está na sua dispo-
sição explícita de ‘colocar a sociedade na natureza’ e no equilíbrio com 
que busca a interação, a influência mútua entre sociedade e natureza” 
(1991, p. 185).

O espaço da FLONA PF

A paisagem da Floresta Nacional de Passo Fundo se constituiu ao 
longo do tempo, em sua maior parte, por meio do sistema de mono-

1   Sobre o monocultivos de Araucaria angustifolia na FLONA PF:  SÁ, Débora  N.. Transfor-
mações na paisagem da Floresta Nacional de Passo Fundo/RS com monocultivo de araucária. 
In: NODARI, Eunice Sueli; CARVALHO, Miguel Mundstock Xavier de; ZARTH, Paulo 
Afonso.. (Org.). Fronteiras Fluidas: Florestas com Araucárias na América Meridional. 1ed. São 
Leopoldo: Oikos, 2018, p. 264-278.
2  Dissertação de Mestrado, defendida em 2017 no Programa de Pós-Graduação em História 
da Universidade de Passo Fundo, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), sob orientação do Prof. Dr. Marcos Gerhardt.
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cultivos de árvores. Nela há um agroecossistema (WORSTER, 2003) 
intensamente manejado pela ação humana, que determinou em parte a 
composição de sua paisagem atual, mas que também alterou paisagens 
regionais. Isso porque, como parte de sua política de “reflorestamen-
to”, o Instituto Nacional do Pinho passou, em 1960, a vender, trocar 
e doar diversas mudas de espécies arbóreas nativas e exóticas a particu-
lares e instituições públicas. Nos viveiros instalados nos Parques Flo-
restais, a produção alcançou oito milhões de mudas em 1964, sendo 
que um milhão e quatrocentas mil foram plantadas nos próprios Par-
ques e o restante foi vendido a preço de custo para particulares (INP, 
1964, p. 8). Em Passo Fundo, no Parque Florestal José Segadas Viana, 
a produção, a venda e a doação de mudas também ocorreu a partir da 
década de 1960, e estendeu-se pelas décadas seguintes, quando o Par-
que passou em 1968 à categoria de Floresta Nacional de Passo Fundo, 
e findou no início da década de 1990, quando a FLONA PF assumiu 
outras funções. Nesse período, o espaço de influência da FLONA PF 
tornou-se muito maior daquele que considera sua área física e contri-
buiu para a transformação das paisagens regionais.

A Floresta Nacional de Passo Fundo, portanto, além de ter sua 
paisagem em maior parte construída essencialmente pela ação antró-
pica, participou também da construção de outras paisagens, sobretu-
do por meio da venda ou doação de mudas de espécies arbóreas nativas 
e exóticas a diversas entidades públicas e particulares do estado do Rio 
Grande do Sul, que adquiriam diversas quantidades, às vezes em maior 
número para plantações de grandes escalas e às vezes em menor núme-
ro para uso paisagístico ou frutífero.

Utilizando testemunhos orais3 como fonte de pesquisa (MEIHY, 
2005) e interpretando-os em combinação com outras fontes, foi possível 
conhecer parte dos trabalhos desenvolvidos no viveiro da FLONA PF.

3  As entrevistas realizadas com os servidores da FLONA PF foram aprovadas pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, sob o Parecer n. 1.299.459.
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Ermes Miorando, que trabalhou no viveiro da FLONA PF, rela-
tou que, no fim da década de 1960, quando a maior parte da superfície 
da FLONA PF foi preenchida com plantios arbóreos de espécies nati-
vas e exóticas a unidade passou a dedicar-se exclusivamente a vendas e 
doações de mudas, e que no início dessa atividade eram produzidas em 
maior quantidade as mudas de Pinus elliottii. Mais tarde, começou a 
produção das mudas de espécies nativas, das quais chegaram a produ-
zir aproximadamente 140 variedades (Entrevista com Ermes Mioran-
do, 11 fev. 2016). Miorando relatou ainda que: “a maioria das semen-
tes eram coletadas. Elas têm um prazo de validade de até um mês. Com 
dois meses, no máximo, elas começam a perder o poder germinativo. 
Então, tem que logo fazer o plantio”. E, que por esse fato as sementes 
do Pinus elliottii duravam mais tempo quando conservadas na gela-
deira. Ele acrescentou que com a espécie exótica acácia-negra (Acacia 
decurrens), nativa da Austrália, o procedimento era outro: “tínhamos 
que passar na água quente, pegava, passava um produto e já semeava 
direto para fazer a germinação”.

O processo de produção das mudas das espécies nativas erva-ma-
te (Ilex paraguariensis) e da araucária (Araucaria angustifolia) eram 
diferentes daqueles realizados com as espécies exóticas. Miorando re-
latou que na FLONA PF para germinar a semente da erva, o processo 
era diferenciado, pois tinha que coletar nos remanescentes florestais 
as sementes e, então:  “[...] tem que ter uma caixa com areia e colocar 
a semente em cima, e deixar seis meses ali enterrada, para aí fazer a se-
meadura” enquanto que o da semente da araucária, o pinhão “a gente 
coletava ali mesmo [na FLONA PF] e já fazia logo o plantio para não 
carunchar” (Entrevista com Ermes Miorando, 11 fev. 2016). 

As sementes nativas eram, na maior parte, coletadas dentro das 
áreas com florestas nativas da FLONA PF, diferente das exóticas, que 
eram recebidas, muitas vezes, dos órgãos oficiais, e demandavam uma 
série de cuidados para manter o seu potencial germinativo.
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Alfredo da Rosa, outro funcionário da FLONA PF, contou que a 
melhor forma de germinação da araucária era o plantio direto na terra. 
Contudo, eram plantadas também em “vasos, torrões e sacos plásticos, 
mas descia o pinhão para baixo, estourava o saquinho. Se não plantasse 
logo em seguida, ele estourava e já começava a secar o pinheiro”, e re-
latou também que “essa forma não foi muito aprovada, mas claro que 
a gente plantava ali, porque tinham muitos que levavam já a muda do 
pinheiro brasileiro” (Entrevista com Alfredo da Rosa, 11 fev. 2016).

Ermes informou que algumas variedades de sementes vinham de 
outras localidades, como as sementes do Pinus elliottii e do Eucalyptus 
spp., que chegavam em parte por intermédio da Delegacia Estadual 
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, localizada em 
Porto Alegre. Além disso, contou: “outros tipos de sementes que nós 
tivemos lá, como as de nativas, nós colhíamos na Floresta, tinha uns 
dois ou três para sair e plantar e produzia ali mesmo” (Entrevista com 
Ermes Miorando, 11 fev. 2016). Relatou também que:

[...] tinha algumas nativas que nós trabalhávamos com 
ela, mas não tínhamos conhecimento das sementes que 
vinham de outras regiões. A gente não tinha nem di-
nheiro para pesquisar, tínhamos que pedir para o che-
fe, mas muitas vezes ele não tinha conhecimento e era 
difícil de trabalhar. Porque quando você trabalha com 
uma árvore, uma produção de uma muda que você co-
nhece, ela é diferente, você sabe o que está produzindo, 
sabe como ela funciona, mas produzir uma muda que 
você não sabe como ela vai reagir, o crescimento dela, 
não sabe nada,  é complicado (Entrevista com Ermes 
Miorando, 11 fev. 2016).

Parte das sementes utilizadas na produção das mudas procedia 
dos fragmentos de Floresta Ombrófila Mista remanescentes que exis-
tiam dispersos na área da FLONA PF, e que foram conservados desde 
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o seu início, quando a FLONA era o Parque Florestal José Segadas 
Viana. Esses fragmentos de floresta nativa serviram como lugar de co-
leta de sementes, ou seja, um banco genético. Na fala de Ermes ainda é 
possível constatar como era importante conhecer as características fí-
sicas e biológicas das espécies arbóreas para produzir as mudas, para o 
plantio. Por isso, era importante para ele o investimento em pesquisas. 
A cartilha O pinheiro brasileiro4 e o Curso Prático Florestal sobre cultura 
de Pinus5, cumpriam em parte essa função: de ensinar aos leigos inte-
ressados nos cultivos como produzir as mudas e plantá-las, por meio 
dos conhecimentos produzidos nos Parques e/ou FLONAS. Alfredo 
da Rosa relatou:

Nós produzimos e chegamos a produzir, numa época, 
quase dois milhões de mudas de Pinus e não chegava. 
O pessoal comprava bastante mudas e preenchiam as 
áreas que não ocupavam, lavoura ou banhados com o 
Pinus. Os colonos procuravam eucalipto para lenha. 
Eu, inclusive, plantei erva-mate, mas ela não se adapta 
e no fim ela morreu com a seca. Se tivesse plantado o 
Pinus e o eucalipto, pois eles crescem mais rápido, mas 
no fim acabei não plantando (Entrevista com Alfredo 
da Rosa, 11 fev. 2016).

Observa-se na fala de Alfredo que as exóticas, como o Pinus ellio-
ttii e o Eucalyptus spp., eram as preferidas por dois motivos: primeiro 
porque poderiam ser plantadas em banhados e nos locais onde as es-
pécies agricultáveis como o milho, o trigo, a batata, etc., não se de-
senvolviam, ou seja, em terras pedregosas de baixa fertilidade ou com 

4  MARTINO, Suavita. O Pinheiro Brasileiro IBDF-RS: “Campanha de Educação Florestal”. 
Ministério da Agricultura. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Delegacia Esta-
dual - Rio Grande do Sul, 196?. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo.
5  CORRÊA, Julio Cesar. Curso Prático Florestal sobre cultura de Pinus. Ministério da Agricul-
tura. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Delegacia Estadual - Rio Grande do 
Sul, 196?. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo.
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muita umidade; o segundo motivo, como afirmou-se anteriormente, 
referia-se ao rápido crescimento. Em sua fala, ainda é possível perceber 
um “arrependimento” por ter optado por cultivar suas terras particu-
lares com a erva-mate, que não sobreviveu, ao contrário do que seria 
esperado das espécies exóticas.

No Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo, foram encon-
tradas Guias de Entrega de Mudas relativas a diversos anos, porém so-
mente as de 1982 a 1984 ofereceram a série completa dos dados, do 
mês de janeiro a dezembro e em anos consecutivos. A serialização de 
fontes homogêneas em um período coerente possibilita “a identifica-
ção de elementos ou ocorrências comuns que permitam a identificação 
de um padrão e, na contrapartida, uma atenção às diferenças, às vezes 
graduais, para se medirem as variações” (BARROS, 2011, p. 165). O 
recorte temporal adotado para análise é uma amostra de um período 
maior, e permite identificar o espaço da FLONA PF.

 As Guias de Entrega de Mudas apresentavam diversas informa-
ções do adquirente das espécies arbóreas: o nome da empresa de des-
tino ou pessoa física, o município, o meio de transporte utilizado e a 
placa do veículo, a distância da FLONA PF em relação ao local do 
plantio do “reflorestador” em quilômetros. Ainda, a quantidade e a 
discriminação das mudas, e no caso das vendas o valor unitário e total 
da aquisição. As Guias tinham como finalidade controlar a produção 
de mudas e eram encaminhadas mensalmente para o Chefe do Grupo 
de Controle e Fiscalização de Atividades Locais do IBDF no RS. Os 
dados extraídos das Guias foram reunidos em gráficos que possibili-
tam identificar, por meio das diversas informações, o espaço da FLO-
NA PF no período de 1982 a 1984, que interferiu em parte na compo-
sição das atuais paisagens daquelas localidades.
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Gráfico 1. Forma de fornecimento de mudas pela FLONA PF de 1982 a 1984
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Guias de entrega de mudas, de 1982 a 1984. 
Floresta Nacional de Passo Fundo. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo.

O Gráfico 1 apresenta a maneira e a razão em que as mudas de es-
pécies nativas e exóticas alcançaram seus destinos no período de 1982 
a 1984: se por via de doação, venda, transferência ou permutas reali-
zadas pela FLONA PF. Das 1.046.184 mudas distribuídas, 682.394 
foram de espécies exóticas, ou seja, 65,2% das mudas, contra 34,8% de 
espécies nativas. A forma de distribuição preponderante foi a venda, 
com 43,3%, seguida da doação (para entidades públicas, como escolas 
e prefeituras), que representou 43,2%. A transferência de mudas re-
presentou 12,6% das transações, em maior parte com a espécie nativa 
erva-mate, cujos números discriminados são: 500 mudas transferidas 
para a Floresta Nacional de Canela, 50.000 mudas para a Floresta Na-
cional de São Francisco de Paula, e 80.000 mudas para o IBDF, em 
Veranópolis, além de 1.600 mudas dos exóticos ciprestes (Cupressus 
spp.) transferidas para a Delegacia Estadual do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal em Porto Alegre (GUIAS DE ENTRE-
GA DE MUDAS, 1982-1984). Isso permite afirmar que a transfe-
rência ocorria somente entre estafes do IBDF. A permuta representou 
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apenas 0,9% da distribuição das mudas da unidade: nessa operação, 
7.880 mudas de espécies nativas e 1.374 de exóticas foram trocadas 
por sementes de diversas espécies com particulares e também com en-
tidades públicas.

Na Tabela 1 estão reunidos os 27 gêneros de espécies nativas e os 
22 de espécies exóticas, assim como as quantidades das mudas forneci-
das pela FLONA PF, registradas nas Guias de 1982 a 1984.

Espécie Origem Quantidade

Pinus elliottii (Pinus elliottii) Exótica 338241

Erva-mate (Ilex paraguariensis) Nativa 316342

Eucalipto (Eucalyptus spp.) Exótica 244926

Acácia (Cassia spp.) Exótica 67031

Araucária (Araucaria angustifolia) Nativa 19353

Cipreste (Cupressus spp.) Exótica 15569

Ipê (Handroanthus spp.) Nativa 6451

Pitangueira (Eugenia uniflora) Nativa 4266

Uva-do-japão (Hovenia dulcis) Exótica 3794

Cerejeira (Eugenia involucrata) Nativa 2769

Tamareira (Phoenix dactylifera) Exótica 2206

Casuarina (Casuarina spp.) Exótica 2153

Cedro (Cedrela spp.) Nativa 2123

Cinamomo (Melia spp.) Exótica 1924

Araçazeiro (Psidium spp.) Nativa 1806

Catalpa (Catalpa spp.) Exótica 1608

Açoita-cavalo (Luehea spp.) Nativa 1600

Angico (Anadenanthera spp.) Nativa 1558

Pau-brasil (Paubrasilia echinata) Nativa 1258

Vime (Salix spp.) Exótica 1217

Chorão (Salix babylonica) Exótica 1147

Alfeneiro (Ligustrum vulgare) Exótica 1110

Guabirobeira (Campomanesia spp.) Nativa 1042
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Camboim (Myrciaria spp.) Nativa 955

Uvaieira (Eugenia pyriformis) Nativa 831

Canjerana (Cabralea canjerana) Nativa 729

Bugreiro (Lithraea molleoides) Nativa 656

Extremosa (Lagerstroemia indica) Exótica 443

Carvalho (Quercus spp.) Exótica 335

Guabijuzeiro (Eugenia guabiju) Nativa 335

Caroba (Jacaranda spp.) Nativa 319

Álamo (Populus spp.) Exótica 307

Jabuticabeira (Myrcianthes spp.) Nativa 255

Canafístula (Peltophorum dubium) Nativa 240

Cocão (Erythroxylum spp.) Nativa 235

Hortência (Hydrangea macrophylla) * Exótica 190

Vacum (Allophylus edulis) Nativa 183

Timbaúva (Enterolobium contortisiliquum) Nativa 159

Camboatá (Matayba spp.) Nativa 121

Plátano (Platanus spp.) Exótica 99

Guapuruvú (Schizolobium parahyb) Nativa 96

Louro (Diospyrus spp.) Nativa 70

Braquiquito (Brachychiton populneus) Exótica 37

Araticum (Annona coriacea) Nativa 28

Cunninghamia (Cunninghamia spp.) Exótica 22

Pinus patula (Pinus patula) Exótica 17

Jasmim (Jasminium spp.) * Exótica 13

Palmeira jerivá (Syagrus romanzoffiana) Nativa 10

Flamboyant (Delonix regia) Exótica 5

Tabela 1. Espécies fornecidas pela FLONA PF entre 1982 e 1984.
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Guias de Entrega de mudas de 1982 a 1984. 
Floresta Nacional de Passo Fundo. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo. FLO-
RA do Brasil 2020.  Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://flora-
dobrasil.jbrj.gov.br/  >. Acesso em: 5 jan. 2017. FLORA digital do Rio Grande do Sul. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
Nota: * São espécies exóticas arbustivas.

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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Observa-se na Tabela 1 que as espécies com maior distribuição, 
Pinus elliottii, erva-mate e Eucalyptus (que juntas somam 899.509 das 
1.046.184 mudas fornecidas pela FLONA PF) se equiparam em im-
portância comercial, isto é, as mudas com maior procura eram aquelas 
que apresentavam rápido crescimento, demanda de mercado (como a 
erva-mate) ou facilidade no cultivo em relação às demais espécies. Um 
número significativo de acácias exóticas de rápido crescimento (67.031 
mudas) também foi fornecido. Quanto à espécie nativa Araucaria an-
gustifolia (19.353 mudas), percebe-se uma redução nas quantidades 
fornecidas, seguida de outras espécies nativas de ocorrência, em maior 
parte, no ecossistema da Floresta Ombrófila Mista, e de outras exóticas.

 Apesar do número parecer insignificante, permite inferir que 
essas espécies nativas eram adquiridas para uso paisagístico ou fru-
tífero, e por isso nas Guias analisadas elas são registradas mais vezes 
e em quantidades menores, enquanto que aquelas que apresentaram 
maior procura (Pinus elliottii, erva-mate e Eucalyptus) eram registra-
das menos vezes, e com quantidades maiores, ou seja, as mudas eram 
utilizadas para plantações de grande escala e intencionavam retorno 
financeiro.

No Mapa 2 (na página seguinte) é possível ver a representação 
do destino das mudas fornecidas pela FLONA PF durante o período 
recortado. 

No Mapa 2 foram representados 73 municípios do estado do 
Rio Grande do Sul. Desses, 18 deles receberam juntos 283.610 mudas 
de espécies nativas e 557.702 de exóticas, ou seja, 80,4% das mudas 
fornecidas pela FLONA PF foram distribuídas por estes municípios 
entre 1982 e 1984. Dessa forma, possivelmente as transformações nas 
paisagens foram maiores nessas localidades do que nos municípios 
não numerados no Mapa 2, onde o fornecimento de mudas ocorreu 
em menor escala que receberam juntos 70.076 mudas de nativas e 
123.110 exóticas.
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Mapa 2. Destinos das mudas fornecidas pela FLONA PF de 1982 a 1984
Fonte: Elaborado a partir de Guias de Entrega de mudas de 1982 a 1984. Floresta Na-
cional de Passo Fundo. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo. Cartografia: Malha 
Municipal (2015) do IBGE. Sistema Geodésico de Referência – SIRGA 2000. jan/2017. 
Organização: Wagner Danton Bittencourt. Nota: No período analisado Mato Castelha-
no era distrito de Passo Fundo, mas como as Guias de entrega de mudas identificavam os 
distritos optou-se por manter a distinção.

Ainda há que se registrar que parte das mudas também foram 
distribuídas para outras localidades fora do estado do Rio Grande do 
Sul e que não foram grafadas no Mapa 6 sendo: Araraquara/SP, Cris-
talina/GO, Curitiba e outros municípios não registrados do estado do 
Paraná, Paracatu/MG, Porto Alegre do Norte/MT, São Domingos/
SC, Rio do Peixe/SC, Brasília/DF e por meio do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para o estado do Ama-
zonas, sendo no total 10.104 nativas e 1.582 exóticas.

Em todas essas localidades, particulares (pessoas físicas), insti-
tuições públicas (escolas e prefeituras municipais) e empresas priva-
das adquiriam ou receberam doações de mudas de espécies arbóreas 
nativas e exóticas da FLONA PF. Entre os particulares as espécies 
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de maior preferência foram a erva-mate (170.116 mudas), eucalip-
tos (130.222), Pinus elliottii (58.201) e araucária (11.256 mudas), e 
mais 14.140 mudas de outras espécies. Parte delas foram adquiridas 
na Feira do Artesão (1.951 mudas) e na Feira de Silvicultura (1.850 
mudas) que eram realizadas no município de Passo Fundo. Isso per-
mite afirmar que além dos particulares se deslocarem até a FLONA 
para a aquisição das mudas, a FLONA também colocava as mudas à 
disposição no mercado.

Quanto às mudas doadas (que representaram 43,2% das transa-
ções) a recomendação da FLONA PF era que fossem “plantadas em 
áreas de domínio público e uso coletivo”, pois “para finalidades par-
ticulares dispomos de comercialização” (GUIA DE ENTREGA n. 
58, 1982). Ermes Miorando relatou que, das mudas destinadas para 
as prefeituras municipais, a maior parte era doada e que “prefeituras 
de toda região entravam com pedidos” solicitando até “dez mil mudas, 
vinte mil mudas, e vinham buscar” (Entrevista com Ermes Miorando, 
11 fev. 2016). No Gráfico 2 (na página a seguir) estão reunidas as Pre-
feituras Municipais que receberam por doação as mudas no período 
analisado.

Percebe-se que prevaleceu a doação de espécies exóticas que pos-
sivelmente podem ter sido plantadas em espaços públicos. Além das 
prefeituras, escolas municipais e estaduais receberam doações, como o 
Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, de Passo Fundo, a quem 
a FLONA PF entregou, em 1982, as mudas: 15 araucárias, dois cedros 
(Cedrela spp.) e dois paus-brasil (Paubrasilia echinata), além de duas 
mudas das exóticas: cinamomo (Melia spp.), extremosa (Lagerstroe-
mia indica), carvalho europeu (Quercus spp.) e acácia (Cassia spp.) 
(GUIAS DE ENTREGA DE MUDAS, 1982). 
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Gráfico 2. Doações de mudas da FLONA PF para Prefeituras Municipais entre 1982 e 1984.
Fonte: Elaborado pela autora a partir de GUIAS de Entrega de mudas de 1982 a 1984. 
Floresta Nacional de Passo Fundo. Arquivo da Floresta Nacional de Passo Fundo.

Percebe-se que prevaleceu a doação de espécies exóticas que pos-
sivelmente podem ter sido plantadas em espaços públicos. Além das 
prefeituras, escolas municipais e estaduais receberam doações, como o 
Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, de Passo Fundo, a quem 
a FLONA PF entregou, em 1982, as mudas: 15 araucárias, dois cedros 
(Cedrela spp.) e dois paus-brasil (Paubrasilia echinata), além de duas 
mudas das exóticas: cinamomo (Melia spp.), extremosa (Lagerstroe-
mia indica), carvalho europeu (Quercus spp.) e acácia (Cassia spp.) 
(GUIAS DE ENTREGA DE MUDAS, 1982). 

Também a Escola Estadual de Ensino Médio Alberto Pasqualini, 
de Passo Fundo, comprou da FLONA PF em 1983 mudas exóticas de: 
10 catalpas (Catalpa spp.), 15 ciprestes (Cupressus spp.), 10 tamarei-
ras (Phoenix dactylifera), 10 uvas-do-japão (Hovenia dulcis), além de 
cinco mudas da nativa araucária e pagou por elas 500 cruzados, além 
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disso, recebeu as mesmas quantidades de mudas em doações (GUIAS 
DE ENTREGA DE MUDAS, 1983). 

Em 1983, entre as diversas doações de mudas realizadas pela 
FLONA PF, uma delas foi para a Universidade de Passo Fundo. Das 
nativas foram 300 mudas de camboim branco (Myrciaria spp) e 200 
de erva-mate; e das exóticas, 200 mudas de uvas-do-japão e 300 de ci-
prestes (GUIA DE ENTREGA n. 119, 1983; GUIA DE ENTREGA 
n. 219, 1983). Na Figura 1, registrada em 2017 é possível ver parte dos 
ciprestes, possivelmente fornecidos pela FLONA PF e plantados no 
Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (CEPAGRO) na UPF. 
Dessa forma, utilizou-se a paisagem como um documento.

Figura 1. Ciprestes na Universidade de Passo Fundo.
Fonte: Acervo da autora. 2017.

Observa-se na Figura 1 que o plantio dos ciprestes foi realizado 
em linha e possivelmente tinha como finalidade servir como cerca viva 
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que separava dois ambientes. Coletou-se a circunferência dos ciprestes 
na altura do peito (CAP) para determinar o diâmetro na altura do 
peito (DAP). O DAP de 50,6 cm verificado neste caso permite inferir 
que não se trata de um plantio recente, embora não seja possível deter-
minar com precisão sua idade.

Figura 2. Eucalyptus spp. plantados na UPF
Fonte: Acervo da autora. 2017.

Da mesma forma que esses ciprestes é possível que os Eucalyptus 
spp. plantados em frente à Biblioteca Universitária da UPF também 
tiveram suas mudas provenientes pela FLONA PF. Na Figura 2, obti-
da em 2017, é possível observar o alinhamento das árvores, que pos-
suem diversos diâmetros entre eles: 89,7 cm e 61,4 cm indicando, no 
caso das maiores, se tratar de plantios com algumas décadas de idade. 
Em muitas partes do Campus I da UPF existem plantios densos de 
Eucalyptus spp., Pinus spp. e outras árvores exóticas que, a julgar pelo 
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diâmetro e altura, foram plantados na década de 1980. As espécies na-
tivas também estão presentes na paisagem, mas em lugares diferentes, 
como cultivos posteriores. Essa explicação ganha força quando se ob-
serva a paisagem não arborizada que foi registrada nas fotografias do 
Campus I logo após sua criação como se observa na Figura 3 e outras 
que estão disponíveis no Memorial UPF. A paisagem da Universidade 
foi, portanto, uma construção humana, marcada pela presença de bos-
ques formados por espécies exóticas.

Figura 3. Vista do Campus I da UPF em 1970
Fonte: Universidade de Passo Fundo. 45 anos. Disponível em: <http://45anos.upf.br/
galeria-fotos.php>. Acesso em: 12 jan. 2017.

Milton Santos afirmou que “[...] a paisagem é transtemporal, 
juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal” 
(2006, p. 67). Assim, as mudas de espécies arbóreas distribuídas em 
diferentes ritmos e direções pela FLONA PF definiram e redefiniram 
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paisagens regionais.  O espaço da FLONA PF, portanto, foi muito 
maior daquele de sua superfície física. Estabeleceu-se por meio da 
venda, doação, transferência e permuta de espécies nativas e exóticas, 
com diversos particulares e entidades públicas, ou seja, foi um espaço 
socialmente construído, uma construção humana em interação com o 
meio ambiente.  Nesse sentido, para Milton Santos: 

Não é o espaço, portando, como nas definições clássi-
cas de geografia, o resultado de uma interação entre o 
homem e a natureza bruta, nem sequer um amálgama 
forma pela sociedade de hoje e o meio ambiente. O es-
paço deve ser considerado com um conjunto indisso-
ciável de que participam, de um lado, certo arranjo de 
objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, 
e, de outro, a vida que os preenche e os anima, seja a 
sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) 
não é independente, da forma (os objetos geográficos), 
e cada forma encerra uma fração do conteúdo. O es-
paço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas 
contendo cada qual frações da sociedade em movimen-
to (1988, p. 10).

O espaço que se estendeu por diversos municípios alterou parte 
das paisagens daquelas localidades, pois “paisagem e espaço são sempre 
uma espécie de palimpsesto onde, mediante acumulações e substitui-
ções, a ação das diferentes gerações se superpõe. O espaço constitui a 
matriz sobre a qual as novas ações substituem as ações passadas (SAN-
TOS, 2006, p. 67). Por isso, “Numa perspectiva lógica, a paisagem é já 
o espaço humano em perspectiva” (SANTOS, 2006, p. 68).

Em 1989, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi publi-
cado o Plano de Manejo de 1989 da FLONA PF (que sucedeu o de 
1982). Este Plano avaliou que a produção de mudas no viveiro: “têm 
absorvido quase que totalmente a força de trabalho disponível, em 
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prejuízo de outras operações de relevada importância que deixam de 
ser realizadas por falta de mão-de-obra” e também que as mudas pro-
duzidas não eram utilizadas na própria FLONA PF, pois eram “inte-
gralmente comercializadas externamente por uma ação de fomento, 
que pode perfeitamente ser repassada ao setor privado” (UFSM, 1989, 
p. 120). Deste modo, o Plano sugeria que:

[...] julga-se conveniente adotar uma nova estratégia, 
onde a FLONA passaria a produzir mudas somente 
para suprir as suas necessidades internas de refloresta-
mento, interplantio e arborização e utilize esta força de 
trabalho em outras atividades primordiais, tais como: 
seleção de árvores matrizes; coleta de sementes; bene-
ficiamento e conservação de sementes; plantio; tratos 
culturais e silviculturais especialmente desrama e des-
baste; manutenção de estradas, caminhos e aceiros; 
proteção florestal, especialmente aos danos com fogo 
e vespa da madeira; e exploração florestal própria ou 
realizada por terceiros (1989, p. 120).

Assim, foi no início da década de 1990 que o viveiro da FLONA 
PF, onde eram produzidas as mudas parou de funcionar.

Considerações finais

Na década de 1960, o então Parque Florestal José Segadas Viana 
além de outras atividades que desenvolvia, também iniciou a produção 
de mudas de espécies exóticas e distribuiu, por meio de venda, doação, 
permuta e transferência, mudas de diversas espécies arbóreas nativas 
e exóticas. Essa atividade fazia parte do “Plano de reflorestamento” e 
foi responsável pela reconstrução parcial das paisagens regionais. No 
período entre 1982 e 1984 não foram produzidas somente exóticas 
de rápido crescimento ou a araucária, mas também nativas frutíferas: 
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pitangueira, araçazeiro, cerejeira e outras de uso ornamental. No pe-
ríodo de 1982 a 1984, 73 municípios adquiriram mudas da FLONA 
PF, alguns em maiores quantidades para monocultivos de grande esca-
la e outros em quantidades menores. Portanto, as paisagens sofreram 
alterações e recriações em diferentes escalas. 

O espaço da FLONA PF foi maior do que aquele de sua super-
fície física. Constituiu-se por meio das diversas relações estabelecidas 
pela unidade, na distribuição de cartilhas que ensinavam o cultivo de 
variadas espécies e na disseminação de mudas de árvores. Assim, o es-
paço se constituiu nas relações socioambientais promovidas pela uni-
dade, ou seja, foi dinâmico e esteve relacionado com a recriação das 
paisagens regionais. Atualmente a FLONA PF, é banco genético de 
diferentes espécies nativas, habitat de fauna e flora, muitas delas classi-
ficadas em risco de extinção, portanto um patrimônio socioambiental 
regional que precisa e deve ser conservado.
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