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No Brasil a luta pela terra e bastante antiga, a principiar pela colonização onde se 

privilegiou grandes extensões de terras a começar pelas Capitanias Hereditárias, cujos 

donatários tinham plenos poderes para entregar parcelas de suas terra em Sesmarias. 

Mesmo no período em que o país ficou desprovido de leis, entre 1822 a 1850, o que mais 

proliferou foram os latifúndios. A partir das Leis de Terras de 1850 a situação permaneceu a 

mesma, privilegiou-se os poucos abastados. Na seqüência tivemos o Estatuto da Terra de 

1964, permeado pela modernização da agricultura que mais uma vez privilegiou as grandes 

propriedades, no intuito de fazer crescer a economia do país. Isso culminou em conflitos e 

reivindicações dos excluídos e expropriados que formaram movimentos organizados como o 

MST (Movimento dos Sem Terras) cujo princípio dos integrantes e a obtenção de terras para 

constituir uma sociedade onde a produção dos alimentos cultivados tenha como prioridade a 

manutenção do grupo, não visando o lucro, promovendo uma sociedade em que todos 

tenham as mesmas oportunidades. Os objetivos dos acampamentos são os mesmos do 

movimento em prol da sociedade que o constitui, o movimento hoje (2004), esta com 20 

anos de luta e pouco foi feito em prol dos assentamentos. A pesquisa se desenvolveu a 

partir de concepções teóricas e empíricas, bem como, de visitas ao acampamento, em 

especial o Assentamento Pontal do Tigre em Querência do Norte, localizada a extremo 

noroeste na microrregião de Paranavaí. As visitas foram formalizadas por meio de grupo de 

alunos e, pelo grupo da pesquisa. As visitas tiveram como objetivo a verificação, In loco, 

visando melhor compreender os espaços organizados pelos acampamentos e culturas 

agrícolas; os grupos organizados pelos articuladores e a estrutura interna do acampamento. 

A verificação foi possível por meio da realização de entrevistas. Isso permitiu aos 

pesquisadores vivênciar a realidade do acampamento e conhecer a formação e os ideais do 

movimento. 

Conforme se detecta a luta pela terra é bastante antiga, começando no Brasil 

colônia, transferindo-se para o Império e continuando no período da República. 

Primeiramente as lutas dos colonizares com os indignas e os denominados invasores. Para 
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demarcação foi necessário fazer uma divisão de área nas terras conquistadas pela Coroa 

Portuguesa, quando a partilhas de ocupação passou a ser em formas de Capitanias 

Hereditárias de onde eram concedidas sesmarias aos súditos. Na fase entre 1822 a 1850, o 

Brasil fica desprovido de Leis, até que surge a Lei de Terras de 1850, momento em que as 

terras deixam de ter um valor de troca e passa a ter um valor estipulado para venda. Essa 

medida que a principio parecia beneficiar a população, na verdade não passou de um 

engodo, tratava-se de uma estratégia para impedir que os imigrantes tivessem acesso a 

terra e dessa forma servirem de mão-de-obra nas fazendas de café. A partir das lutas com 

os imigrantes, escravos recém libertos, a luta só mudou de denominação não de público, 

passou a ser a luta dos capitalistas com os sem terras. Dessa forma, pode-se dizer que a 

reivindicação pela terra como luta, nasceu velha, existe desde o instante em que os 

portugueses penetraram o território e encontraram terras sem cercas, os indígenas reais 

donos das terras brasileiras, não tinham força para lutar contra um sistema, este sim foi um 

verdadeiro caso de invasão. Os colonizadores se apropriaram da terra estabelecendo no 

país uma colônia de exploração, onde o objetivo era arrancar tudo que dela podia se extrair, 

visando sempre os lucros, especialmente com o comércio de troca. Com isso, desde os 

primórdios da história, uma parcela da população que não contava com posses, passou a 

fazer parte dos excluídos da sociedade 

Capitânias Hereditárias era o nome designado a grandes áreas de terras distribuídas 

em faixas que variavam de 150 as 600 quilômetros de largura, estendendo-se do litoral ao 

interior até a linha imaginária de Tordesilhas, essas terras pertenciam a coroa Portuguesa e 

fora concedida aos donatários pelo Rei de Portugal. 

O Brasil contou com 15 Capitanias, as quais os donatários deveriam povoá-las e 

explorá-las com recursos próprios, em troca tinham diversos direitos como os de se isentar 

dos impostos da venda do pau-brasil e de escravos, o que proporcionava um aumento 

constante em suas riquezas, acarretando a disparidade entre as classes. Os donatários 

também gozavam de direito de conceder parte de suas terras, eles não podiam vender as 

capitanias mas tinham autorização de entregar parcelas de terra, em Sesmarias, uma 

extensa porção de terras alocada dentro das Capitanias. Cada capitania podia conter várias 

Sesmarias, só que estas eram designadas somente aos súditos que se comprometesse 

explora-la e pagasse o dizimo de acordo com as leis do momento. Neste sistema, o 

sesmeiro tinha o direito de posse, mas o rei, de Portugal, ficava com o domínio. 

De acordo com Ribeiro (1987): 

   A política fundiária brasileira, orientada para a concentração da propriedade e apoiada no 

regime de Sesmarias, teve conseqüências no surgimento e 

caracterização da questão agraria brasileira. Seu efeito imediato foi a 
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criação da grande empresa rural para a exploração da cana-de-

açúcar, da pecuária e do café (Ribeiro, 1987, p. 27). 

Dentre as Capitânias apenas duas prosperaram a de São Vicente e a de 

Pernambuco, onde se explorava a cana de açúcar, produto emergente na pauta de 

exportação, a mão-de-obra para o corte e o engenho de moagem era escrava, as demais 

até 1759, voltaram a posse da coroa. 

Nesse momento já se fazia presente duas classes bem definidas, a dos donatários e 

a dos escravo negros que se revoltam com o sistema opressor, isso faz com que haja o 

surgimento de vários movimentos, dentre esses o de Quilombos, que servia de abrigo á 

resistência dos negros contra o cativeiro das grandes fazendas, pois os grandes detentores 

de terra os obrigavam a trabalhar sem distinção de sexo e de idade, crianças e velhos. 

Diante do fato a saída encontrada era a fuga. Então fez-se necessário a criação de locais 

para que os negros excluídos tivessem condições de lutar contra esta situação, também se 

refugiavam nestes locais índios, pobres e prostitutas. O mais conhecido foi o Quilombo dos 

Palmares, fundado em 1629, localizado na Zona da Mata (serra), entre Pernambuco e 

Alagoas, chegou a reunir 20.000 habitantes, seu líder maior foi Zumbi dos Palmares que 

morreu em 1694 com a destruição dos Quilombos. Sobre isso Fernandes (2000) diz: 

Os Quilombos foram espaços de resistência e para se defenderem 

os quilombolas também atacavam engenhos e fazendas da região. 

Durante todo o século XVII, aconteceram inúmeros conflitos e os 

Quilombos foram atacados diversas vezes. De 1602 a 1694, 

Palmares resistiu, quando o Exército do Bandeirante Domingos Jorge 

Velho, jagunço histórico enfrentou e destruiu o Exercito de Zumbi, 

aniquilando o Território Palmarino (Fernandes, 2000, p. 26). 

  Conforme pode-se avaliar os conflitos de terras são seculares, e passaram a ser 

destruídos desde o início de suas manifestações, a proliferação significava a luta de duas 

classes com proposições contrárias onde o fortalecimento da classe mais oprimida serviria 

para desestruturar naquele momento, a estrutura fundiária e consecutivamente a mão-de-

obra para o campo. 

 Além dos escravos, é bom lembrar que nesse período também existiam 

trabalhadores livres, embora esses fossem em pequena parcela, alguns mantinham 

propriedades no interior das Sesmarias, as denominadas datas “uma pequena faixa de 

terras de 275 hectares, intrínsecas à Sesmarias”. Outros eram agregados, em sua maioria 

imigrantes provenientes da Europa, que embarcavam as escondidas nos poros dos navios a 

procura de uma perspectiva que sanasse suas dificuldades, porém, estes ainda não faziam 

parte da grande gleba de imigrantes europeus que viria a se tornar os substitutos da mão-
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de-obra escrava nas lavouras de café. Pois a imigração que inicia sua trajetória em meados 

do século XVII, só foi denominada de grande imigração nos anos de 1870. 

Visando impedir o acesso a terra a essa grande massa de trabalhadores vindos de 

além mar, é criada a segunda Lei de Terra no país, a Lei de Terras de 1850, onde as 

propriedades não eram mais doadas e sim vendidas. Novamente a classe mais pobre não 

fora privilegiada, pois só os mais abastados teriam direito a compra, o objetivo do governo 

era impedir o acesso de compra das terras pelos negros que estavam sendo libertos, sobre 

isso Ribeiro (1987) diz: 

  Nunca se conseguiu que o governo atuasse como agente de mudança social. 

Assim a questão social ora agravou-se extensiva e 

horizontalmente, isto é, aumentando ao longo do território nacional 

os contingentes populacionais atingidos pela pobreza e pela 

miséria... Com a abolição da escravatura, esse quadro tornou-se 

ainda mais complexo, posto que a liberdade oferecida ao negro foi 

mais de natureza jurídica e formal, de vez que não lhe foram 

dados, simultaneamente com a libertação, os meios 

indispensáveis a sua sobrevivência e a manutenção de sua família 

(Ribeiro, 1987 p. 24). 

  Segundo os princípios da Lei de Terra, a grande massa de imigrantes europeus, que 

vinham em busca de realizar o sonho de ter um pedaço de chão para trabalhar, na verdade 

teria apenas o papel de substituir a mão-de-obra escrava, por esse motivo houve um grande 

incentivo por parte do governo brasileiro para que muitos imigrantes viessem para o país, no 

entanto estes viriam apenas trabalhar não podendo adquirir terras para seu uso próprio, com 

estas medidas fica claro que a maioria da população não tinha direito a adquiri-lá, tanto os 

ex. escravos que se tornaram donos de sua mão-de-obra, como os novos imigrantes que 

viriam a substituir esta força de trabalho não teriam acesso a posse. A respeito disso 

Fernandes (2000) diz: 

   Desse modo com a instituição do trabalho livre, que se expandiu com a chegada do 

imigrante europeu, o antigo escravo conseguiu ser dono de sua 

força de trabalho; já o imigrante expulso de sua terra era por só 

possuir a sua força de trabalho. Se para o escravo a força de 

trabalho era o que conseguiria, para o imigrante era o que restara. 

(Martins, apud. Fernandes p. 27) 

 Em meio a esta situação, as pessoas começaram a se rebelar contra o governo e 

houve o surgimento de vários movimentos: a revolta de Canudos na Região Nordeste, 

Contestado na Região Sul do Brasil no século XIX e, as Ligas Camponesas no Nordeste, 
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meados do século XX. Todos esses movimentos tinham como objetivo a conquista de 

“terras livre”. Nestes vários conflitos muitas pessoas perderam suas vidas, casas e 

conquistas e não conseguiram atingir seu objetivo maior, o de se chegar á uma Reforma 

Agraria que atendesse as necessidades de todas as classes, porém serviram de exemplo de 

luta para muitos nas gerações futuras. Segundo Fabrini (2001): 

  Mobilizações dos trabalhadores rurais, que até a década de 1950, se constituía 

em ações de lutas localizadas, quando os camponeses, posseiros 

e arrendatários resistiam as investidas dos proprietários de terras 

e empresas Colonizadoras que procuravam expulsá-los da terra 

(Fabrini, 2001, p. 61) 

No Brasil e no mundo, estavam ocorrendo intensos conflitos, dentre eles, a 

Revolução Cubana, que assombrava muitos em várias partes do mundo, em razão da 

proporção das conquistas do movimento, e da rápida propagação das noticias, fez com que 

vários governantes tomassem medidas urgentes para acalmar e dominar o povo que 

aclamava por mudanças. O governo brasileiro numa tentativa desesperada de conter as 

manifestações e diminuir o risco de uma revolução que pudesse por em risco ou perder o 

controle da situação fundiária no Brasil, desenvolveu discussões sobre alianças com partido, 

que pudessem dar um rumo objetivo a Reforma Agrária, sobre isso Fabrini diz (2001): 

   As discussões do poder dos latifundiários e da reforma agrária não são uma 

questão nova, mas é na década de 1960 que o debate sobre a 

reforma agrária vai tomar impulso e ganhar amplitude devido, 

principalmente, ás ações do Partido Comunista. A idéia de que o 

campo brasileiro era marcado por traços feudais, o que impedia o 

desenvolvimento das forças produtivas, se constituía num 

obstáculo para a implementação da proposta política do PC. A 

partir dessa idéia seria necessário desenvolver um conjunto de 

ações políticas que consistiam numa aliança ampla, inclusive com 

os segmentos da burguesia (p. 61). 

Pode-se se dizer que no período de 1945 a 1964 houve um fortalecimento dos 

movimentos populares que lutavam pela reforma agrária no Brasil, no entanto em 1964 é 

lançada a terceira Lei de Terras do país, o Estatuto da Terra de 1964 que junto com o golpe 

militar iria modificar a estrutura do país. Essa Lei seria a primeira a refletir sobre o 

trabalhador rural, pois, foi baseada num modelo totalmente desenvolvimentista, as terras 

foram classificadas em quatro categorias segundo sua dimensão (Minifúndio, Empresa 

Rural, Latifúndio por Exploração e Latifúndio por Dimensão), onde as que excedessem as 

extensões que o governo havia formulado seriam desapropriadas, para que não houvesse a 
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formação de grandes latifúndios, além do mais criou o imposto territorial o que dificultaria a 

compra de muitas terras por parte de poucos, pois, os proprietários que não pagassem os 

impostos também seriam desapropriados pelo governo. A empresa rural seria o modulo 

mais apropriado para constituir as propriedades do país, além de fornecer trabalho aos 

trabalhadores rurais, estes ainda tinham direito trabalhista como o empregado urbano, só 

que faltou trabalho para os excluídos da terra, bem como, nada se fez para a 

desapropriação dos latifúndios inexplorados portanto não se fez cumprir a função social da 

terra determinado pela constituição do país. Tudo teria transcorrido de maneira satisfatória 

para a Reforma Agrária se esta Lei não passasse de fachada e tivesse saído do papel, 

concretizando o seu objetivo que era o de conseguir uma distribuição mais igualitária da 

terra e não só o de acalmar os ânimos da população que lutava pelos direitos. A respeito 

disto Fernandes (2000) constata: 

   No inicio da ditadura, os militares haviam criado o Estatuto da Terra, com o intuito 

de resolver isoladamente os conflitos fundiários para desmobilizar 

os camponeses. O objetivo era evitar que a questão agrária se 

transformasse num problema nacional. Na pretensão de ter o 

controle sobre a questão agrária, o governo planejava usar o 

Estatuto da Terra, conforme a sua concepção de reforma agrária, 

em que constavam a utilização da tributação e os projetos de 

colonização, de modo que a desapropriação era uma exceção. 

(Fernandes, 2000, p. 43) 

A questão é que o governo militar almejava transformar o Brasil em grande potência, 

para alcançar seus objetivos criou um sistema de colonização na Amazônia, para que essa 

se desenvolvesse como fronteira agrícola e colocasse o país em um patamar de destaque 

na pauta nacional. 

   As desapropriações por interesse social previstas no Estatuto da Terra ficaram 

para segundo plano, sendo dada preferencia para a tributação na 

extinção dos latifúndios. A reforma agrária dos militares foi 

pensada também a partir dos projetos de colonização, quando 

eram distribuídos títulos de posse de terra aos agricultores na 

Amazônia, principalmente. Assim, o elemento principal 

(desapropriações) para a eliminação do latifúndio e implantação 

da reforma agrária foi substituído pelo instrumento acessório 

(colonização e tributação) (FABRINI, 2001, p. 63). 

 Outra de suas medidas foi a promoção da modernização tecnológica nas grandes 

propriedades, isso ocorreu pelo fato de que o bom cultivo da terra com a implantação de 
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maquinários e inseticidas contra as pragas, proporciona um aumento no rendimento da 

produção e por conseqüência eleva o índice da produção de alimentos que abastece não só 

a população do país, como também possibilita a exportação destes produtos. Segundo 

Moro(2002): 

   O conjunto de mudanças na base técnica da produção e maior controle das 

condições do solo e do produto, cujos indicadores mais comuns 

são o uso de tratores, adubos químicos, defensivos e sementes 

selecionadas, entre outras indicam o processo de modernização 

(Moro, 2002, p. 30) 

 No entanto essa modernização da agricultura, fez com que a maioria dos homens do 

campo fossem expropriados de suas terras, pois não tinham como acompanhar o 

desenvolvimento dos grandes latifúndios, tudo porque para eliminar as formas tradicionais 

fora necessário implantar as novas tecnologias que exigiam um investimento muito alto em 

capital. Juntamente com a entrada da tecnologia mais sofisticada e culturas geneticamente 

melhoradas, exclui também o trabalhador temporário. Os maquinários e defensivos 

agrícolas de ponta substitui cada vez mais a mão-de-obra. Nem salário e nem trabalho. 

Esses trabalhadores rurais sem terra, em sua maioria migraram para as cidades, 

ocasionando o fenômeno chamado de êxodo rural, provocando uma grande desestruturação 

das cidades que não contavam com uma infra-estrutura adequada de água, saneamento 

básico e energia elétrica e ainda de ambientes propícios para a construção de casas, a 

partir daí houve o surgimento de muitas favelas, o reflexo deste período esta presente até 

hoje em nosso cotidiano, pois é constante vermos a desigualdade social que existe entre 

muitos o que ocasiona em um grande numero de vezes os vários tipos de violência, não 

apenas a “ violência” propriamente dita, mas aquela em que os trabalhadores rurais e seus 

descendentes são excluídos da sociedade e se obrigam a viver em condições precárias. 

Além desses trabalhadores que migraram para as cidades e aumentaram ainda mais 

o fluxo de pessoas nas grandes metrópoles, houve os que foram colonizar o interior da 

Amazônia e desbravar as terras do Centro-Oeste para torná-las agricultáveis e assim 

conseguirem trabalhar em seu pedaço de chão e conquistarem uma situação de vida mais 

digna, outros ainda continuaram no campo, mas no papel de empregados, formando assim 

uma nova classe trabalhadora a dos chamados popularmente de bóias frias ou 

trabalhadores volantes, que trabalham as vezes em condições precárias, e não contavam 

com a tranqüilidade de um emprego fixo nem com as garantias que este fornece. Dentro 

deste panorama Fernandes (2000) diz: 

   No campo, o avanço do capitalismo fez aumentar a miséria, a acumulação e a 

concentração da riqueza. Esse processo transformou o meio rural 
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com a mecanização e a industrialização, simultaneamente a 

modernização tecnológica de alguns setores da agricultura. 

Também expropriou e expulsou da terra os trabalhadores rurais, 

causando o crescimento do trabalho assalariado e produzindo um 

novo personagem da luta pela terra e na luta pela reforma agrária: 

o bóia-fria (Fernandes, 2000, p. 41) 

Como a situação de descaso, com os pequenos agricultores nunca deixou de estar 

presente na sociedade, com o fim do Regime Militar houve a proliferação dos movimentos 

organizados, onde os trabalhadores se uniram a fim do mesmo ideal, excluídos de seu meio 

de produção querem conquistar novamente terra de trabalho, almejando dar uma melhor 

condição de vida para seus familiares. Observa-se que a conquista desta meta parece estar 

muito distante, árdua, o que deveria ser uma luta pacífica tornou-se permeada de conflitos 

sobre isso Ribeiro(1987)diz: 

   Nesse sentido, os anos de setenta e oitenta assinalaram que o homem rural brasileiro, 

sindicalizado e organizado, está disposto a ir as ultimas conseqüências, 

no desespero de sua luta para se tornar um homem livre e autônomo. 

Aceita o conflito e expõe-se a violência, coloca a sua vida em jogo e 

tantas e tantas vezes morre (Ribeiro,1987, p. 32) 

É dentro desse contexto que nasce entre tantos outros, no Sul do Brasil o MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O movimento nasceu das lutas 

concretas que os trabalhadores rurais foram desenvolvendo de forma isolada pela conquista 

da terra, a principiar pelo Rio Grande do Sul e estado do Paraná. No final da anos 70, o 

Brasil vivia a abertura política, o capitalismo nacional não conseguia mais aliviar as 

contradições existentes no avanço em direção ao campo. A concentração da terra, a 

expulsão dos pobres na área rural e a modernização da agricultura persistem, enquanto o 

êxodo rural e a política de colonização entravam numa grave crise, devido a falta de 

estrutura do período militar que não deu condições para que o homem, trabalhador do 

campo, conquistasse seu direito a terra. É dentro desta temática que acontece a 

organização e articulação dos trabalhadores rurais, nesse panorama se delineia e se 

estrutura o Movimento dos Sem Terra, tendo como ponto de partida a ocupação da Fazenda 

Macali em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, no dia 07 de setembro de 1979, o 

acampamento da Encruzilhada Natalino ainda em plena ditadura militar. Surge também, o 

Movimento dos Agricultores Sem terra do Oeste do Paraná (MASTRO), mas, só foi 

consolidado como MST em Janeiro de 1984 em Cascavel no Paraná. 
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Muitas outras lutas em todo o país foram gerando lideranças e incrementando a 

consciência da necessidade de ampliação das conquistas em busca de um objetivo mais 

alto: a Reforma Agrária. A respeito disso Fernandes (2001) diz: 

   A questão é que, na sua territorialização, o capital expropria muito mais rápido do 

que recria. Ou seja, a territorialização do capital é muito mais 

intensa que a territorialização do campesinato. Para os 

trabalhadores expropriados, que são a maior parte, e vivem na 

miséria e lutando contra a fome, só lhes resta lutar para mudar 

esse “destino”. Ë por essa razão que os camponeses se 

organizam. É nesse contexto que os camponeses expropriados e 

em processo de exclusão se organizaram e criaram o MST 

(Fernandes, 2001, p. 31). 

Nos anos de 1970, o Estado do Paraná foi marcado pela expropriação dos 

camponeses de suas terras numa escala nunca antes vista no Brasil, pois o Estado foi um 

dos mais atingidos pela Modernização da Agricultura. No prazo de 10 anos, foram cerca de 

100 mil pequenos proprietários rurais, parceiros, posseiros e arrendatários que já sofriam 

um processo de expulsão em razão da mecanização da agricultura. A região Norte do 

estado foi a mais afetada com a modernização da agricultura, pela sua área ser uma das 

melhores regiões agrícolas do estado e ter uma boa aceitação no que diz respeito a 

implantação de tecnologia na agricultura, o que fez com que novas culturas fossem 

implantadas sendo que estas cada vez menos necessitavam da mão-de-obra do homem, 

esse fator implicou para a população rural uma perca de espaço o que ocasionou uma 

crescente demanda de indivíduos para as cidades, de acordo com Moro(2000): 

   A medida que aumenta o numero de tratores, reduzindo a área média por trator, 

inevitavelmente encolhe o numero de empregos no campo. A 

migração campo-cidade intensifica-se, o êxodo rural agrava-se. 

Regionalmente, foi no Norte do Paraná que o fenômeno 

apresentou números expressivos. Até o inicio da década de 70, a 

região tinha a cafeicultura como principal atividade produtiva. Esta 

atividade fazia o uso intensivo de numerosa mão-de-obra braçal. 

Com a substituição da cafeicultura, sobretudo pela cultura 

associada da soja e trigo, com elevado índice de mecanização, 

bem como por pastagens e outras formas de uso do solo, o nível 

de emprego no campo foi, significativamente, reduzido, liberando 

numeroso contingente de trabalhadores rurais (Moro, 2000, p. 33). 
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Contudo, a expropriação não ocorreu só com a mudança de culturas, com a 

construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu, agravou-se ainda mais o problema, com a 

desapropriação de mais de 12 mil famílias de oito municípios do extremo oeste do Paraná. 

Para muitos desses trabalhadores rurais, a solução foi, migrarem para as fronteiras 

agrícolas, onde o Governo Federal implantou projetos de colonização, estes indivíduos 

foram especialmente para Rondônia, Pará e Mato Grosso e, uma pequena leva para o 

Paraguai, onde formaram posteriormente os brasiguaios, pobres e desempregados. 

Em 1981 havia ainda perto de 500 famílias que tinham perdido suas terras, suas 

casas e seus empregos, devido a construção da Itaipu este foram os responsáveis pela 

formação do Mastro ( Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná). Com a 

ajuda da CPT (Comissão Pastoral da Terra) formaram uma espécie de regional de um 

movimento que iria alastrar-se por todo o estado. De acordo com Haracenko (2002): 

O mais importante desse primeiro movimento é que ele foi o marco 

para a organização popular, porque a partir daí os trabalhadores 

“aprenderam” a se organizar para lutar seus direitos referentes a 

propriedade da terra. Outro fator importante, que merece destaque, 

foi que a partir do movimento Justiça da Terra, que no inicio pensava 

apenas em arregimentar os trabalhadores da área a ser inundada, 

deparou-se com uma realidade que era praticamente desconhecida, 

ou seja, a existência de um grande numero de produtores sem terra 

por toda Região Oeste do Paraná, que se dirigiam aos Sindicatos 

procurando se inscrever para obter um pedaço de terra. Então, em 

decorrência do movimento Justiça e Terra, em 1981 nasce o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná 

(MASTRO). (Haracenko, 2002,p. 140). 

Nos anos de 1982 e 1983, surgiram outros quatro movimentos semelhantes: o 

Mastes (Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste do Paraná), o Masten 

(Movimento dos Agricultores Sem Terra do Norte do Paraná), o Mastreco (Movimento dos 

Agricultores Sem Terra do Centro-Oeste do Paraná) e o Mastel (Movimento dos Agricultores 

Sem Terra do Litoral do Paraná). A organização desses movimentos acabaram resultando 

na realização do Primeiro Encontro Nacional do Sem Terra em Cascavel, estado do Paraná, 

onde se deu o nascimento do MST. A partir de 1985 expandiu-se por muitos estados, sendo 

que no final da década de 1990 estava organizado em 23 estados. 

Os princípios que norteiam a organização do movimento são a democracia, o que 

inclui a participação de todos no processo decisório, as tarefas são divididas e a direção é 

coletiva. Mesmo as pessoas que já conquistaram sua meta que é a obtenção da terra, 
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continuam ajudando os membros do movimento que ainda estão engajados na luta para que 

estes não desanimem e tenham a consciência de que lutar é preciso. 

Embora tenham surgido outros movimentos paralelos ficaremos, as observações são 

para O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) que constitui um movimento 

cada vez mais forte, e é objeto de estudo da pesquisa ora desenvolvida no Município de 

Querência do Norte, no assentamento Pontal do Tigre. O MST, tem vários objetivos a 

alcançar, dentre eles destaca-se o da conquista de uma sociedade igualitária para todos, 

integrando e valorizando cada vez mais a mulher na sociedade. Além desse objetivo 

primordial, pretende também difundir os valores humanistas e socialistas nas relações 

sociais, visando combater toda e qualquer forma de discriminação. 

O que valoriza o MST é a busca de uma justa distribuição de terra, esta deve estar a 

serviço de toda a sociedade e não restringindo-se apenas a pequenos grupos. O Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra não norteia-se apenas em algumas localidades privilegiadas, 

pois querem atingir também um patamar de desenvolvimento para a Região Norte e 

Nordeste, que contam com potencial para isto, basta apenas investimento e mão-de-obra 

disposta a trabalhar e melhorar o rendimento da região. 

Atendendo todos os objetivos propostos pelo MST, Querência do Norte apresenta 

um quadro bastante evoluído para a implantação da Reforma Agrária no Brasil. Sendo 

assim o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do município mostram que com união e 

perseverança pode-se alterar o quadro econômico da classe mais pobre e sofrida. Diante de 

tantas barreiras os assentamentos são um exemplo para todo o país, com sua agricultura 

diversificada e com suas cooperativas atendem toda população sem nenhuma restrição, 

fazendo com que a economia do município seja alterada o que beneficia todos os 

moradores de Querência do Norte. 

Querência do Norte está localizada no extremo Noroeste do Paraná, dentro da 

microrregião de Paranavaí, possui uma área de 10218639 Km, a sede localiza-se a uma 

altitude de 490 metros a nível do mar. As características físicas da região estão ligadas a 

sua organização espacial atual. Com o passar dos tempos algumas características sofreram 

alterações como por exemplo o solo que com a erosão e o desmatamento da cobertura 

vegetal modificaram a estrutura do solo. O solo foi um dos principais fatores que 

favoreceram a colonização do município, a sua importância ligada aos elementos físicos e 

químicos que interagem para sua formação, tendo se formado ali o solo Arenito Caiuá. O 

município é privilegiado também hidrograficamente, pois é, banhado pelo Rio Paraná em 

sua extensão Norte, Oeste e sudeste, favorecendo o cultivo de várias culturas. Com todos 

esses atrativos o município é propício a formação de extensas áreas agricultáveis, tornando-

se assim uma localidade de extremas lutas por terras. 
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Até 1950 o município pertencia a Paranavaí, o que ocasionou conflitos envolvendo 

grilos de terras, posse, duplas titulações de propriedade e muito derramamento de sangue 

no campo, principalmente no governo de Moisés Lupion. A calmaria viria durante o mandato 

de Bento Munhós da Rocha, mas em 1956 Lupion retorna ao governo e não procura dar 

seqüência a um planejamento de distribuição de terra agrícola no Estado, e o poder público 

manteve-se de costas para o que estava acontecendo no campo. 

Querência é palco de muitos casos polêmicos envolvendo a propriedade da terra, 

desde grandes doações de extensas faixas de terras pelo governo Lupion para seus 

amigos, até chegar aos proprietários pioneiros, vindos dos Estados do Rio Grande do Sul e 

de Santa Catarina. O município sofreu com esta distribuição errônea e foi também palco 

atrativo, devido seu grande desenvolvimento agrícola que se deu pela sua boa aceitação da 

implantação de métodos modernos na agricultura o que favoreceu o crescimento dos 

grandes latifundiários e aumentou as disputas pela posse da terra. Um dos principais casos 

é o da Gleba 29, Fazenda Pontal do Tigre local de histórias de violência desde a década de 

60 até a atualidade. Segundo Haracenko (2002): 

   Existem relatos de outras fazendas do município, envolvendo despejo de pequenos 

agricultores, mas o caso mais conhecido é da Gleba 29, Fazenda 

Pontal do Tigre, onde muitas famílias de pequenos posseiros 

foram despejadas no inicio da década de 70, pelo então 

proprietário Felicio Jorge. (Haracenko, 2002, p. 120) 

Com a apropriação da Gleba 29, recebida de doação do governo, é exigido que 

todas as pessoas que residiam no local fossem retiradas, o que totaliza mais de quarenta 

famílias, esse cenário de expulsão do pequeno agricultor repetia-se em vários outras 

localidades do município. Para tentar resolver a questão o promotor de justiça elabora 

juntamente com o governo do estado um plano de levar essas pessoas para o Amazonas, 

fazendo propostas tentadoras, no entanto, apenas algumas famílias se dispuseram a ir, as 

outras resistiram e permaneceram mesmo na conturbada situação que encontrava-se 

Querência, principalmente com a compra da fazenda pelo grupo Átalla. 

Esse quadro conflituoso só foi resolvido com a emissão de posse do projeto de 

Assentamento da Pontal do Tigre, o que demorou cerca de 8 anos começando as lutas em 

1987 até o ano de 1995, nesse período muitas famílias esperaram para serem donas legais 

de seu pedaço de chão. As famílias que compunham o grupo eram na sua maioria vindas de 

outros municípios, onde estes já tinham uma longa história de acampamentos pelo estado 

do Paraná e outras eram famílias desabrigadas pela construção da barragem de Itapu. 

Neste período de luta pela conquista da terra, várias foram as dificuldades 

encontradas, devido a precariedade e as condições sub humanas a que os integrantes 
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estavam sujeitos. Isso se deu pela falta de apoio político e da discriminação generalizada 

social, o que gerou vários confrontos com a polícia e com os moradores locais, apesar de 

tanta opressão esses trabalhadores não abdicaram de seus ideais, pelo fato de estarem 

engajados no movimento encontraram forças e resistiram as opressões, mostrando que o 

movimento buscava um ideal concreto, dessa maneira, com muita persistência conseguiram 

se manter em Querência, local, hoje conhecida nacionalmente como um dos principais 

modelos de Reforma Agrária do Brasil. 

Querência do Norte que sempre foi um conflituoso cenário de lutas, devido sua forma 

de colonização e por oferecer áreas extensas para o plantio e a grande formação de 

latifúndios, começa a abrir as portas para o pequeno agricultor em 1995 com a emissão de 

posse da Gleba 29 para um grupo do MST que lá estava acampado. A partir desse 

momento a um grande incentivo para que o acampado torne sua terra produtiva, pois 

quando a propriedade se encontrava nas mãos de seu donos ela era um lugar improdutivo, 

que não trazia benefício algum para a economia do município. 

Com a implantação do assentamento Pontal do Tigre e dos outros assentamentos 

que ali surgiram, houve um progresso continuo do município, onde a população começa a 

se divergir em suas opiniões em relação ao movimento, pois viram a luta a organização e a 

dedicação desses acampados para com a terra e como esses se preocupavam com o 

desenvolvimento social. 

As famílias que estão envolvidas no acampamento são conscientizadas pelo 

movimento do MST e seguem condutas para ser mantido a ordem no local, essa é uma das 

preocupações dos líderes para desfazer a imagem que a mídia passa dessa classe 

trabalhadora. 

O Movimento interessado em manter a integração social sempre procurou 

proporcionar condições para que as crianças, jovens e adultos pudessem ter acesso a 

educação, mesmo que as escolas tivessem um estrutura precária, as quais no início eram 

feitas com materiais que estavam disponíveis no momento. Hoje (2004), o Assentamento 

Pontal do Tigre conta com duas escolas uma de ensino infantil a 4 série, chamada Escola 

Rural Municipal Chico Mendes, e outra com ensino Fundamental e Médio denominada 

Centrão, onde a pedagogia educacional aplicada volta-se para a realidade do aluno, 

buscando valorizar as raízes culturais e integrando-os com os desenvolvimentos 

tecnológicos e sociais, visando ampliar a visão de mundo, fazendo com que tenham 

consciência da necessidade da luta por uma sociedade mais igualitária, sendo que a escola 

não é destinada apenas para os assentados, mas para todas as localidades próximas. sobre 

isso Aghinoni relata para Haracenko (2002): 
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Cada grupo construiu uma escola de emergência, sendo que essas 

escolas todas foram feitas de pau-a-pique e cobertas de sapé. Os 

bancos eram improvisados também de pau-a-pique. Não tínhamos 

material pedagógico suficiente. As professoras foram escolhidas 

entre os grupos, a maioria não tinha magistério ou uma qualificação, 

trabalhavam de forma voluntária, sem nenhum tipo de remuneração. 

A partir dessa deficiência, e da necessidade de melhoria na estrutura 

física e pedagógica, nas reuniões internas de condenação, o assunto 

educação tornou-se prioritário. Depois de muita discussão houve um 

consenso de se construir uma escola centralizada que oferecesse 

um ensino de qualidade a todos os grupos assentados e as 

localidades vizinhas. (Haracenko, 2002, p. 156) 

O sistema de organização da produção nos assentamentos são bastante eficientes, 

na maioria das vezes os produtores se organizam em grupos para adquirirem os 

maquinários necessários para o plantio e colheita, sempre contando com a ajuda das 

cooperativas. A organização da produção é realizada no interior dos assentamentos, tendo 

como base principal as cooperativas dos sem-terra, a COANA-Cooperativa de 

Comercialização e Reforma Agrária Avante, a CPA- Cooperativa de Produção Agropecuária, 

juntamente com a secretária do MST. Por meio dessas, os produtos são destinados para 

CCA-PR –Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná e de lá seguem destino para a 

CONCRAB-Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil que é formada 

por essas e demais cooperativas de assentados do Brasil. Querência do Norte está ligada a 

COANA que mantém vinculo com a CCA situada em Curitiba, formando relações com todo o 

Brasil através dessas cooperativas, fortalecendo cada vez mais o movimento, 

proporcionando assim uma maior integração no aspecto econômico. De acordo com Fabrini 

(2001): 

   Observa-se que a partir de uma localidade central, ou seja, a Cooperativa ou a 

Secretária do MST, instaladas em Querência do Norte, forma-se 

uma rede de relações sociais especializadas. Os grupos coletivos, 

assentados, Cooperativa COANA, Secretária do MST-PR,CCA, 

estão materializados num lugar. Este lugar, articulado a outros 

lugares, imprime sentido geográfico a esta rede de relações, 

formando assim uma rede geográfica. ( Fabrini, 2001, p. 133) 

A produção local é bastante diversificada, tento maior ênfase no cultivo de arroz e na 

criação de gado para a produção de leite. Esse leite é destinado para o laticínio que 

pertence ao MST, o qual recebe os produtos de todos os Assentamentos locais e também 

de produtores que não fazem parte dos assentados. A maioria da produção é enviada para 
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empresas de Londrina, uma outra parcela é mandada para a queijaria que é outra ação dos 

cooperados. Nesses locais, os funcionários são os assentados que trabalham 

voluntariamente, no entanto, são contratados técnicos especializados para orientar os 

setores, garantindo assim a qualidade dos produtos e maior aceitação comercial. 

 Como os produtos são beneficiados em Querência do Norte o preço final torna-se 

mais elevado, proporcionando maior rentabilidade para o produtor, que consegue aumentar 

seus lucros, e com isso faz maiores investimentos nas suas propriedade, ocasionando 

assim a geração de empregos e dando maior incentivo aos acampamentos ainda em 

formação, para que esses formem novas cooperativas e continuem na luta pela reforma 

agrária. 

O assentamento Pontal do Tigre conta com 336 famílias assentadas em uma área de 

8.096,10 hectares sendo que 2.048,20 hectares são destinados a exploração coletiva, onde, 

uma parcela da produção desses locais são destinadas ao abastecimento de integrantes do 

movimento que encontram-se em acampamentos na beira de estradas, não tendo condições 

de produzirem alimentos para sua subsistência. Outra área da Pontal do Tigre é destinada a 

reserva legal totalizando 758,99 hectares, pois os assentados tem uma grande preocupação 

com o meio ambiente e desenvolvem palestras e encontros para que haja a conscientização 

dos integrantes de que é preciso o cuidado com a terra, pois essa é o maior bem que 

possuímos. 

A distribuição do restante das terras seguem critérios que são determinados pelo 

próprio movimento, não tendo interferências de órgãos governamentais. A comissão interna 

estabelece regras para que haja a justa distribuição, o que depende do comportamento de 

cada família, quanto tempo está na luta e sua dedicação ao movimento, também é levado 

em consideração a área, suas condições para o cultivo o que determina a quantidade de 

terras para cada família. Sr. Celso Aghinoni em depoimento à Haracenko (2002) relata: 

Essa questão do tamanho do lote, nossos critérios, com os 

critérios do governo são diferentes. E aqui nessa região quem 

manda é a organização, não é o governo que vem implantá as 

coisas aqui, é nós que definimos e eles tem que aceita isso, 

porque nós fazemos as coisas com o pé no chão, umas coisas 

assim com segurança, nós sabemos o que estamos fazendo, né 

coisa de gabinete. 

Nós aqui estabelecemos três pontos, como a gente define o 

módulo: tipo de solo, região, e proximidade dos grandes centros. 

Se o solo é bom, um solo forte, o tamanho do lote é um, se o solo 

é mais fraco é outro, mais pobre, lote maior, solos mais forte o lote 
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é menor. Então são critérios que há uma diferença muito grande, 

entre o INCRA fazê uma avaliação de uma pessoa e nós 

(Haracenko, 2002, p.154). 

Localizado ao sul de Querência do Norte o Assentamento Pontal do Tigre foi o 

primeiro a se fixar no município, que conta também com mais seis assentamentos que são 

eles: Projeto de Assentamento Chico Mendes, Assentamento Che Guevara, Assentamento 

Margarida Alves (17 de Maio), Projeto de Assentamento Luiz Carlos Prestes, Assentamento 

Zumbi dos Palmares e Projeto de Assentamento Fazenda Santana. 

Todos os Assentamentos juntos formam uma organização espacial agrária, onde aos 

poucos conseguiram se fortalecer e mostrar o potencial do pequeno agricultor e que é 

através das pequenas propriedades que poderemos mudar o quadro social do Brasil, pois o 

assentamento em Querência do Norte tem um dos quadros agrícolas mais desenvolvidos no 

que diz respeito a qualidade e produtividade de seus produtos 
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