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A QUESTÃO AGRÁRIA NO NORDESTE

análise da questão agrária no Brasil, em particu-
lar no Nordeste, tem sido revestida de uma polê-
mica sobre o uso e a propriedade da terra, en-

volvendo tanto problemas econômicos e de produção
quanto aspectos político-sociais e culturais, que mar-
caram e influenciaram até hoje os processos que ocor-
rem no campo, em seus diferentes níveis e em diversas
regiões do país.

Dada a sua importância, esta temática norteou os tra-
balhos de vários estudiosos, preocupados com os proble-
mas referentes à forma como se estruturam o espaço agrá-
rio brasileiro e às relações sociais nele imperantes, em que
a posse da terra, desde o período da colonização, no sé-
culo XVI, teve o significado da detenção do poder, da
capacidade de fazer valer os interesses dos proprietários
de terra, através do prestígio político que detinham e do
uso da máquina do Estado a seu favor, e do estabeleci-
mento de uma relação social de mando-subserviência, em
algumas áreas ainda com resquícios de escravidão/sujei-
ção, que se tornaram uma das marcas culturais de nossa
sociedade rural.

Portanto, as análises sobre a questão agrária, em que
pesem os diferentes enfoques dados ao problema, reme-
tem a alguns elementos comuns para a sua compreensão.
Ao estudar especificamente o caso nordestino, Andrade
(1987:13) salienta, como principais problemas, “o pre-
domínio do latifúndio, a baixa utilização da terra, a difi-
culdade de acesso do produtor à propriedade e à posse da
terra, os baixos níveis da produção agrícola, a orientação
da política governamental, estimulando a produção para
a exportação, e a assistência aos grandes e médios produ-
tores, em detrimento dos pequenos produtores”.

Guimarães (1968:208), analisando a estrutura agrária
brasileira, abordou a existência de uma agricultura dual:
uma de exportação, baseada no sistema latifundiário; e
outra de subsistência, baseada na propriedade capitalista
e na camponesa, cuja dinâmica é permanentemente per-
passada pela luta da população pobre contra o monopólio
da terra. Para o autor, a luta pela conquista da terra, tra-
vada pelos pobres do campo contra os latifundiários, tem
sido o fator determinante nas insuficientes, mas signifi-
cativas, transformações pelas quais tem passado nossa
agricultura e que se enquadram na observação de Martins
(1991:50), quando afirma que “a questão agrária brasi-
leira tem duas faces combinadas: a expropriação e a ex-
ploração”.

Portanto, é sob a ótica da concentração fundiária e da
luta desigual entre aqueles que vivem e trabalham no cam-
po – com ou sem acesso à terra e à mercê dos latifundiá-
rios e das decisões governamentais, tomadas através de
programas de modernização da agricultura brasileira nos
últimos 47 anos – que se centraliza a análise deste artigo,
enfocando mais especificamente o Nordeste. Pretende-se
demonstrar os principais problemas do campo e os atores
sociais que fizeram a história das lutas na área rural, bem
como as mudanças que estes tiveram ao longo do tempo,
em que o eixo fundamental foi a discussão sobre a neces-
sidade da execução de uma reforma agrária.

Neste sentido, o período da análise terá início nos anos
50, mesmo reconhecendo que existiram movimentos im-
portantes anteriores a este período, em que a questão  da
concentração fundiária era um dos elementos propulso-
res. Porém, considerou-se que, a  partir da década de 50,
esta questão foi colocada com tal ênfase e os processos
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que se sucederam nos anos seguintes foram de tal monta,
que os problemas do campo entraram no cenário político
e dele não mais saíram, mobilizando governo, proprietá-
rios de terra, trabalhadores rurais e a sociedade em geral
para a discussão em torno dos mesmos.

As questões fundiárias no Nordeste e os conflitos que
acarretaram serão analisados neste trabalho, divididos em
dois momentos. O primeiro compreende os anos 50 e 70,
quando os processos de luta no campo ocorreram pelas
mudanças nas relações de produção e de trabalho, acar-
retando a expulsão de moradores, foreiros, arrendatários
e posseiros das terras em que moravam e cultivavam.

É desta época a criação das Ligas Camponesas em
Pernambuco – que se expandiram por toda a região, ca-
racterizando-se pela  luta de foreiros contra o aumento
do “foro” e a expulsão da terra em que trabalhavam – e
dos sindicatos rurais, surgidos, basicamente, no início dos
anos 60, sob forte influência da Igreja, e que exerciam
uma luta em busca de melhores condições de vida e de
trabalho para os assalariados do campo, dentro de uma
linha de observância da legislação vigente.

Estes dois eixos de luta sofreram um corte com o gol-
pe militar de 64, sobrevivendo os sindicatos rurais, que
terão papel importante no direcionamento das mobilizações
de trabalhadores rurais nos anos que se seguiram ao golpe.

Um outro momento dessa análise dará enfoque espe-
cial às mobilizações no campo, a partir de 1980. Foi nos
primeiros anos desta década que os sindicatos se firmam
como mediadores de conflitos entre proprietários de ter-
ra e trabalhadores rurais, alcançando vitórias expressivas,
através de campanhas salariais, na luta por melhores sa-
lários e condições de trabalho, principalmente para os
canavieiros nordestinos. Também foi no final deste pe-
ríodo que a ação sindical entrou em crise, em face não só
dos problemas econômicos que atingiram os diferentes
setores no país e na região, mas também da aceleração
das transformações nas relações de trabalho e de produ-
ção na região, gerando altos índices de desemprego, uma
intensificação no processo de expulsão dos trabalhadores
das áreas rurais e a generalização da prática de contrata-
ção de trabalhadores temporários, bem como um cresci-
mento na concentração fundiária, com a eliminação de
várias unidades de pequena produção.

A partir desta situação, verifica-se um acirramento, em
todo o país, dos conflitos no campo, centrados na reivin-
dicação da necessidade da posse da terra, principalmente
após o surgimento do Movimento dos Sem Terra – MST,
naquela década. Este movimento ganhou espaço na re-
gião nordestina a partir de 1989, compondo suas fileiras
com antigos assalariados da cana que haviam perdido seus
postos de trabalho, assalariados das áreas de projetos ir-
rigados, posseiros, arrendatários e pequenos proprietários,

expulsos das áreas de projetos irrigados na região do São
Francisco e de várias outras áreas nordestinas.

Esta luta mobilizou, além do MST, as diferentes for-
ças que atuam no campo, como a Comissão Pastoral da
Terra – CPT, as Comunidades Eclesiais de Base – CEBs,
grupos locais de luta pela terra e os próprios sindicatos
rurais, que passaram também a promover ocupações de
propriedades, mudando, assim, as estratégias que carac-
terizaram o direcionamento de suas lutas, tradicionalmente
legalistas e voltadas, principalmente, para o trabalhador
assalariado.

Estas são as questões que serão enfocadas para uma
melhor compreensão dos problemas enfrentados no cam-
po e dos processos de luta pela terra que ocorreram no
Nordeste, buscando identificar os diferentes atores que
atuaram e atuam na região, a fim de tentar retratar a dinâ-
mica que o problema apresenta nos últimos 47 anos.

AS TRANSFORMAÇÕES NA AGRICULTURA E
A LUTA PELA TERRA NOS ANOS 50-70

A tendência à concentração fundiária no Brasil foi sem-
pre uma das marcas fundamentais da organização econô-
mico-social, o que trouxe sérias conseqüências em ter-
mos de desenvolvimento rural para o país, uma vez que
produziu, também, a concentração de miséria e da riqueza.

Os problemas decorrentes desta estrutura passaram a
ter uma conotação especial a partir da década de 50, quan-
do, segundo D’Incao Mello (1975:7), a sociedade brasi-
leira passava por um forte impulso na expansão do modo
de produção capitalista no campo e se podia, então, evi-
denciar dois processos: a perda por parte do pequeno pro-
dutor agrícola dos meios de produção que lhe assegura-
vam o sustento; e a transformação do homem, apenas
formalmente livre, mas protegido pela “servidão patrimo-
nialista”, à condição de assalariado temporário, quando
ainda era privado dos direitos estabelecidos pela legisla-
ção trabalhista.

No Nordeste, este processo significou a ruptura com
formas tradicionais de relações sociais no campo e teve
alguns marcos fundamentais, como a valorização dos pre-
ços do açúcar no mercado internacional, nos anos 50, fa-
zendo com que muitos proprietários que haviam encerra-
do ou diminuído suas atividades industriais e dividido seus
engenhos em pequenos sítios que arrendavam ou aluga-
vam a foreiros, por não verem vantagens em investir na
atividade, resolvessem retornar às suas atividades agrí-
colas. Com isso, passaram a expulsar aqueles trabalhado-
res ou a obrigar os que permaneciam na propriedade a
destruírem suas lavouras e plantarem cana. Era a opção
por um crescimento da produção muito mais em função da
área cultivada que do aumento da produtividade agrícola.
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Naquele momento, os trabalhadores assalariados mo-
radores de engenhos e usinas, alguns com sítios, viram
seu sistema de vida se transformando. Segundo Andrade
(1986:104-105), nas áreas de usinas menores, sobretudo
na Paraíba e norte de Pernambuco, os engenhos ainda
permitiam que os trabalhadores plantassem, porém, não
só os sítios eram pequenos e localizados em terras inade-
quadas, como também os proprietários exigiam que estes
moradores trabalhassem de cinco a seis dias por semana
na atividade canavieira. Processo semelhante ocorreu tam-
bém no Rio Grande do Norte.

Outros fatores de mudança se fizeram presentes nas
áreas de outras culturas, como, por exemplo, nas fazen-
das de algodão, ora pela substituição desta cultura pela
pecuária, ora pela introdução de novas espécies de mu-
das, que alteravam o ciclo de produção e passavam a exi-
gir menos mão-de-obra. Tal situação gerou fortes tensões
sociais devido à expropriação e proletarização a que es-
tava sendo submetido o homem do campo, mal organiza-
do e com poucas possibilidades legais de enfrentar os
proprietários de terra e de deter a tendência à concentra-
ção fundiária que, então, se consolidava.

Diante deste processo, originaram-se vários movi-
mentos de protesto, nos âmbitos nacional e regional,
por parte não só de trabalhadores, mas também de al-
guns partidos políticos, da Igreja e de intelectuais, que
começaram a organizar seminários e encontros para
discutir as mudanças e os diferentes tipos de luta e suas
conseqüências, que começavam a ocorrer em todo o
campo brasileiro.

Segundo Martins (1986:66-67), estas lutas passavam
por um único eixo que lhes dava sentido e estabelecia a
unidade na sua diversidade e que era constituído pela pro-
priedade da terra, pelo direito de propriedade de quem o
exercia, praticamente em condições de monopólio. Para
o autor, a compreensão das lutas populares no campo e o
desvendamento de seu sentido histórico passam por este
eixo estrutural, que é a propriedade da terra; é a forma
assumida por esta que determina as relações sociais, a
organização das relações de classe, a sustentação de rela-
ções econômicas e políticas, edificando uma determina-
da estrutura de poder, alimentando relações de domina-
ção e definindo limites para a participação democrática
das diferentes classes sociais, particularmente as traba-
lhadoras.

Estas questões compõem o eixo das discussões que
ocorreram nos anos 50. Foi o caso do I Encontro Nacio-
nal dos Trabalhadores Agrícolas, realizado em setembro
de 1953 e promovido pelo Partido Comunista Brasileiro
– PCB. Este evento, ocorrido de forma simultânea em São
Paulo e Recife, elaborou uma pauta de reivindicações em
que figurava a necessidade de confisco das terras dos la-

tifundiários e das companhias estrangeiras e sua distri-
buição gratuita com títulos legais de posse entre os assa-
lariados agrícolas, camponeses sem terras ou possuido-
res de pouca terra. Além disso, reivindicavam-se  medidas
de estímulo à produção, criação de um banco para os que
recebessem terra após a reforma agrária, etc.

Em São Paulo foi realizada, em 1954, a II Conferência
Nacional dos Lavradores, cujo objetivo central era criar
uma organização, de âmbito nacional, que aglutinasse as
diversas organizações de trabalhadores então existentes.
Destaca-se a discussão sobre a necessidade de se fazer
uma reforma agrária, tendo sido lançada uma campa-
nha nacional de coleta de assinaturas a seu favor, re-
forçando a questão da terra como tema principal das
diferentes lutas que se davam no campo. Foi através
destas lutas que, no final da década de 50, a categoria
“camponês” ganhou significado social e sentido polí-
tico (Medeiros, 1989:30-32).

Do encontro de São Paulo, resultou a proposta de cria-
ção da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas
no Brasil – Ultab, que representava um esforço do PCB
no sentido de aglutinar as lutas que surgiam em diferen-
tes áreas do país. Sua atuação era mais marcante no Cen-
tro-Sul do país. Já no Nordeste, a Ultab sofria a concor-
rência das Ligas Camponesas – surgidas em Pernambuco
nos meados da década de 50 e se expandindo depois para
outros estados da região –, e que foram fundamentais para
o conhecimento nacional sobre os problemas decorrentes
da concentração fundiária na região. As Ligas, orienta-
das por Francisco Julião, mobilizavam amplos segmen-
tos da população e chamavam a atenção para as fortes
tensões sociais existentes no campo e os desdobramentos
políticos que estas poderiam acarretar.

O desenvolvimento das Ligas ocorreu num período em
que se discutiam os principais problemas da região, ten-
do como marco o Congresso de Salvação do Nordeste,
realizado em 1955,  que reuniu políticos, industriais, in-
telectuais, etc. Neste encontro, procurou-se analisar a re-
gião não apenas através dos problemas causados pelas
secas, mas também sob a ótica das suas questões políti-
co-sociais, em que a estrutura concentradora de riquezas
era um dos marcos fundamentais. A Carta de Salvação
do Nordeste, resultante deste Congresso, incluiu a reivin-
dicação da reforma agrária.

No ano seguinte, realizou-se o I Congresso Camponês
de Pernambuco,  que culminou com uma passeata de três
mil trabalhadores pela cidade do Recife, cuja pauta geral
de reivindicações exigia a extinção do cambão e do bar-
racão, defendia a luta contra o aumento do foro, a refor-
ma agrária, bem como a desapropriação do Engenho
Galiléia, de onde se originaram as Ligas, o que de fato
ocorreu em 1959 (Medeiros, 1989:48-49).
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Estes e outros encontros foram fundamentais para que
a discussão sobre o problema da terra começasse a ga-
nhar forças no interior das lutas dos trabalhadores rurais,
apesar das divergências quanto às formas de condução
deste processo.

No Nordeste, estas divergências se davam, principal-
mente, entre o Partido Comunista Brasileiro – PCB e as
Ligas. O Partido exercia forte influência na Ultab e as
diferenças de posicionamento com as Ligas acentuaram-
se no I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhado-
res Agrícolas do Brasil, realizado em Belo Horizonte, em
1961. Neste evento, a Ultab procurou fazer o enquadra-
mento institucional das associações camponesas, mas não
empreendeu ações de questionamento à estrutura produ-
tiva dominante.

As Ligas, por sua vez, priorizavam a organização po-
lítica dos camponeses e a luta pela reforma agrária, pois
consideravam que o monopólio da terra era a causa de
todos os males nacionais e, portanto, a revisão da estru-
tura agrária deveria ser a bandeira de luta mais imediata.
Na visão de Julião (1962:82), este seria o único objetivo
capaz de romper o individualismo dos camponeses e levá-
los a se organizarem para tentar resolver seus problemas.

Apesar das divergências, as Ligas influenciaram na
redação final do documento resultante daquele Congres-
so, fazendo com que houvesse uma incisiva referência à
reforma agrária na concepção radical. Ressaltava-se, tam-
bém, a necessidade da ruptura imediata e liquidação do
“monopólio da terra exercido pelas forças retrógradas do
latifúndio e conseqüente estabelecimento do livre e fácil
acesso à terra dos que a queriam trabalhar” (Medeiros,
1989:58).

Era grande, naquele momento, a disputa pelo controle
dos rumos que os movimentos dos trabalhadores come-
çavam a tomar. Isso fez com que a Igreja, temerosa da
influência do comunismo na busca de solução para os
problemas surgidos, se organizasse para discutir, além da
questão da terra, as condições de trabalho e de vida da
mão-de-obra no campo e procurasse promover, no início
dos anos 60, a sindicalização rural, visando alcançar uma
legislação que “protegesse” o trabalhador da situação de
exploração a que estava sendo submetido.

Esta iniciativa contava com forte apoio do governo,
preocupado com as tendências à radicalização que o pro-
blema estava assumindo. Afinal, as condições políticas
do país, diante da crise política gerada pela renúncia de
Jânio Quadros e da fragilidade do governo Goulart, ins-
piravam cuidados.

Além disso, no contexto internacional, havia uma cer-
ta preocupação com a repercussão que a revolução cuba-
na poderia ter nos países da América Latina, principal-
mente nas áreas de tensão social. Diversas medidas foram

então tomadas, como a instalação, no país, da Aliança para
o Progresso, destinada teoricamente a apoiar o desenvol-
vimento de países latino-americanos, inclusive através de
medidas de transformações estruturais, como a reforma
agrária.

Houve, naquele momento, uma atenção especial para
o Nordeste, onde os movimentos de contestação da estru-
tura produtiva vigente, com lutas isoladas em algumas
fazendas nordestinas, poderiam ameaçar, caso se expan-
dissem, a estrutura da propriedade privada. Em Pernam-
buco, um dos grandes focos de tensão da região, estava
ocorrendo a invasão de engenhos e usinas pelos campo-
neses, com alguns incêndios nos canaviais.

Assim, pressionado pelas diferentes tendências na in-
terpretação do problema, o governo procurava uma “so-
lução pacífica” para as contendas estabelecidas, buscan-
do centrar, na negociação de melhores condições de
trabalho para o homem do campo, a sua principal linha
de ação, para não correr o risco de “mexer” na estrutura
fundiária.

Neste sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 1963,
o Estatuto do Trabalhador Rural – ETR (Lei nº 4.214 de
02/03/63), garantindo aos trabalhadores rurais os mesmos
direitos previstos na CLT, que possuíam os trabalhado-
res urbanos.

Apesar do caráter limitado do ETR, verificou-se um
fortalecimento das reivindicações dos trabalhadores, em
face do amparo legal que adquiriram, o que gerou uma
certa insatisfação junto aos proprietários de terra, que
temiam a conotação política que este documento continha.
Segundo Soares (1982:96), “mesmo que o pagamento dos
direitos trabalhistas levasse à diminuição da super-
exploração da força-de-trabalho, abalando de certa
maneira a forma de produzir valor na região, não
representava, de fato, nenhum perigo iminente sobre a
natureza das relações sociais de produção dominantes. O
latifúndio, na verdade, temia o desdobramento das lutas
sociais, pois compreendia que, nas condições da estrutura
agrária do Nordeste, os limites entre as reivindicações
econômicas e o questionamento à propriedade da terra são
muito tênues”.

Àquela altura, já era significativo o número de sindi-
catos, na região nordestina, favorecidos pela regulamen-
tação da sua criação em 1962, o que possibilitou o surgi-
mento de federações em vários estados, como a Federação
dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Pernam-
buco – Fetape, que teria forte influência no tipo de ação
sindical posto em prática no Nordeste e, em 1964, no re-
conhecimento da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura – Contag, que desempenharia papel
importante na rearticulação dos trabalhadores rurais, após
o golpe militar de 64.
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A partir do golpe militar, as Ligas Camponesas, que já
estavam desgastadas pela evolução das estratégias de lu-
tas no campo, foram legalmente extintas e os sindicatos
rurais sofreram intervenção do governo. Estas medidas,
entretanto, não conseguiram abafar os problemas relati-
vos à questão agrária, que tantas mobilizações havia oca-
sionado. Neste sentido, e tentando tratá-lo institucional-
mente, foi promulgado, ainda em 1964, o Estatuto da Terra
– ET, que representava a proposta do governo para solu-
cionar os problemas existentes neste âmbito.

Na mensagem nº 33, que encaminhava o projeto de lei
ao Congresso Nacional, salientava-se: “não se contenta o
projeto em ser uma lei de reforma agrária. Visa também à
modernização da política agrária do país, tendo por isso
mesmo objetivo mais amplo e ambicioso; é uma lei de
Desenvolvimento Rural” (Pinto, 1995:68). Para lhe dar
apoio institucional, foram criados o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária – Ibra e o Instituto Nacional de Re-
forma Agrária – Inda, diretamente subordinados à Pre-
sidência da República, que depois foram extintos e
deram origem ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra, que teria um papel muito dis-
cutível, no decorrer dos anos, quanto ao trato da ques-
tão agrária do país.

Na concepção de Martins (1981:31), este Estatuto ace-
nava com a possibilidade de uma reforma agrária locali-
zada e restrita às áreas de tensão social grave, descartan-
do a viabilidade de uma reforma agrária no âmbito
nacional. Com ele, o governo militar tencionava contro-
lar duas tendências aparentemente contraditórias: de um
lado, uma política deliberada de concentração fundiária
e de constituição de grandes empresas no campo; e, de
outro, uma política de redistribuição de terras nos luga-
res em que as tensões sociais pudessem ser definidas como
um perigo à segurança nacional, isto é, à estabilidade do
regime militar.

Em termos efetivos, observou-se que o programa de
desenvolvimento da agricultura, implantado a partir de
1964, definiu-se por uma política de colonização de no-
vas terras, paralela à implantação de uma política de mo-
dernização excludente,  que provocava uma intensifica-
ção na concentração fundiária, ao mesmo tempo em que
provocava um aumento no êxodo rural e o crescimento
das formas de relações de trabalho temporárias no campo.

Esta modernização se dava num momento de enfraque-
cimento das entidades de trabalhadores que atuavam no
campo. A única organização que sobreviveu ao golpe
militar foi a Contag, que, graças ao apoio da Igreja e ao
próprio interesse dos militares em organizar e moderni-
zar as entidades sindicais no país, pôde ter sua estrutura
preservada, apesar de sofrer intervenção em várias de suas
unidades.

Esta entidade, entretanto, não podia exercer um emba-
te muito eficaz quanto a estas transformações, pelas pró-
prias circunstâncias de repressão existentes no período.
Como estratégia de sobrevivência, procurou atuar no sen-
tido de unificar os diversos organismos sindicais rurais
existentes no país em uma única base, o STR, e garantir,
através da Igreja, que parte dos interventores colocados
nas diretorias dos sindicatos fossem indicados pelas lide-
ranças eclesiais. Além disso, procurou, por intermédio de
suas articulações com a Igreja e partidos políticos, neu-
tralizar a ação de interventores designados pelo regime
militar que adotassem uma linha de conduta mais reacio-
nária, como aconteceu em alguns sindicatos, em especial
na Zona da Mata pernambucana, visando dar uma linha
de conduta assemelhada aos STRs (Ricci, 1994:8).

Em Pernambuco, por exemplo, uma articulação como
esta gerou uma chapa de oposição que conquistou a Fetape,
em 1966. A partir daí, foi se esboçando uma corrente sin-
dical nacional, que envolveu dirigentes sindicais de Per-
nambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rio
de Janeiro, sob a liderança do sindicalista pernambucano
José Francisco da Silva, que venceu as eleições indiretas
para a direção da Contag, em 1968, derrotando o grupo
apoiado pelo governo, o que deu mais respaldo à entida-
de (Ricci, 1994:8 e Novaes, 1991:176).

Até então, a Contag procurava consolidar sua lideran-
ça no campo pautando suas lutas numa linha mais volta-
da para a sua organização e fortalecimento interno e das
entidades sindicais a ela vinculadas, evitando ações cole-
tivas que pudessem pôr em risco o espaço então conquis-
tado. Além disso, preocupava-se em direcionar suas ações
para a reivindicação do cumprimento das questões já pre-
vistas em lei, tanto no plano trabalhista, através do ETR,
como no da luta pela terra, defendendo a aplicação do
Estatuto da Terra.

Por parte do regime militar, foram tomadas algumas
deliberações para garantir um controle sobre a ação sin-
dical em todo o país, estabelecendo, entre outras medi-
das, o sindicato único, de base municipal, congregando
assalariados e pequenos produtores em um só sindicato,
o que trouxe sérios problemas operacionais à ação sindi-
cal e prejudicou, de certa forma, os pequenos produtores.
Além disso, transferiu para os sindicatos a responsabili-
dade pelos serviços de assistência médica, que antes não
eram de sua atribuição, como a implantação, a partir de
1971, do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural –
Funrural, desviando a ação sindical para outras ativida-
des, que não apenas a de defesa do trabalhador.

Assim, foi com estes comprometimentos que a Contag
atuou e organizou seus encontros nacionais na década de
70. Em 1973, realizou o II Congresso Nacional de Traba-
lhadores Rurais, que versou sobre a unidade de ação en-
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tre os STRs, Federações e Contag, orientando a ação sin-
dical na defesa dos direitos dos trabalhadores e conver-
gindo as lutas regionais à bandeira nacional da reforma
agrária, tendo como orientação central a aplicação do
Estatuto da Terra.

Suas ações, entretanto, começavam a ser contestadas
por grupos que não se enquadravam à estrutura sindical e
que acusavam a Confederação de estar desarticulada dos
novos movimentos sociais rurais que surgiam naquela
década. Estes movimentos eram o resultado do modelo
de desenvolvimento para a agricultura implantado pelo
Estado, em que a questão da posse e uso da terra tornava-
se crucial, em face da crescente expulsão de trabalhado-
res e de pequenos produtores das terras que cultivavam.
Estes grupos, apoiados, entre outras, pelas CEBs e pela
CPT, criada em 1975, criticavam a valorização da estru-
tura sindical oficial, que hierarquizava o poder sindical,
e a canalização da resolução de conflitos através das ins-
tituições governamentais (Ricci, 1994:13-15).

Para Novaes (1991:180), a relação entre a Contag e os
governos militares gerou um sindicalismo que não se res-
tringia à relação capital/trabalho; “ao reunir em um mes-
mo sindicato/federação/confederação todos os trabalha-
dores do setor agrícola, incluindo aqueles que reivindicam
o acesso ou a permanência na terra e aqueles que reivin-
dicam uma política agrícola oficial, para ter condições
de cultivar e comercializar sua produção, esse sindica-
lismo se vê obrigado, constantemente, a ter uma inter-
face com o Estado para cobrar a aplicação ou propor
políticas públicas”.

Esta crítica era reforçada pela importância que a Con-
federação dava ao Estatuto da Terra, como forma de rea-
lizar a reforma agrária, quando as ações de governo, atra-
vés do lançamento de programas e projetos para todo o
país ou particularmente para o Nordeste, não tinham em
suas propostas medidas que favorecessem a sua execução.

Foi o caso, por exemplo, do Programa de Redistribui-
ção de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Nordeste
e Norte – Proterra, lançado através do Decreto-Lei no

1.179, em 1971, que foi apresentado à população pelo
então presidente Médici, com o objetivo de solucionar os
problemas da fome e da miséria do Nordeste, agravados
pela grande seca de 1970.

O Proterra estava baseado no Estatuto da Terra e ti-
nha como linha de ação o apoio ao pequeno produtor,
inclusive o sem-terra, mediante desapropriação  de la-
tifúndios, indenizados em dinheiro, e modernização da
agropecuária e agroindústria por meio de financiamento
a longo prazo e a juros baixos. Na prática, firmou-se
como projeto de incentivo à agroindústria e aos gran-
des empreendimentos pecuários, sendo que, até 1974,
não fez nenhuma desapropriação por interesse social,

para efetuar a distribuição de títulos de propriedade
rural aos nordestinos sem terra.

 Também foi lançado, pelo governo militar, o Progra-
ma de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordes-
te – Polonordeste, implantado em 1974. Observa-se que
estes e tantos outros programas destinados às áreas rurais
e com base no Estatuto da Terra,  lançados durante o pe-
ríodo da ditadura, terminavam por incentivar a moderni-
zação do latifúndio e, em conseqüência, o protegiam le-
galmente, contra uma desapropriação para fins de reforma
agrária. Daí as críticas às ações da Contag, que ainda ba-
seava suas lutas neste Estatuto, quando havia um claro
desinteresse do governo com a sua efetiva aplicação.

As posições de crítica à Contag, referentes à impor-
tância dada ao Estatuto da Terra, têm duas faces: se, por
um lado, ele de fato não se concretizava, devido às ma-
nobras do Estado para evitar mudanças na estrutura fun-
diária e ao pouco poder de pressão da Confederação para
exigir que suas propostas fossem cumpridas; por outro,
este Estatuto foi, na década de 70, a referência, em algu-
mas áreas nordestinas, de arrendatários e foreiros para
reivindicarem seus “direitos”.

Barreira (1987:87-136) mostra que algumas lutas iso-
ladas ocorridas no sertão do Ceará, na década de 70 e iní-
cio dos anos 80, possuíam em comum o confronto direto
entre camponeses e proprietários rurais, sendo que, nos
conflitos de Japuara (1971), da Fazenda Monte Castelo
(1978) e da Fazenda Santo Antônio (1979-1983), o Esta-
tuto da Terra foi utilizado para reivindicar direitos que
não eram mais outorgados pelos proprietários, mas sim
conquistados e amparados por mecanismos legais, como
por exemplo, a regulação das relações de parceria e ar-
rendamento, tão comuns na região. Foi o caso da luta pela
diminuição da renda paga aos proprietários plantadores
de algodão, que exigiam 50% do rendimento do algodão
produzido pelo arrendatário e este reivindicava pagar 30%,
com base no Estatuto. Estas lutas ocorreram com a parti-
cipação dos sindicatos e da Igreja.

No III Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, a
Contag procurou discutir a integração das categorias que
a compunham – trabalhadores assalariados e pequenos
produtores – e a realização de lutas coletivas. Sob a ban-
deira da reforma agrária, tentou ainda “costurar” as di-
vergências com os grupos que lhe faziam oposição.

 Neste Congresso, a Contag buscou encontrar formas
legais de garantir aos trabalhadores rurais o direito de
greve como forma de pressionar o patronato por melho-
res salários e condições de trabalho. Das discussões aí
efetuadas, foram lançadas as bases que culminariam com
a grande greve dos 120 mil canavieiros em Pernambuco
em 1979, que se constituiu em um marco na retomada da
ação sindical no campo, no país.
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Aquele movimento, para Sigaud (1980:9), teve uma
importância decisiva na “articulação do movimento cam-
ponês no Brasil”. Na realidade, ele ocorreu num período
em que mais de 68 movimentos do gênero aconteceram
no país, em diversos ramos de atividade, de janeiro a ou-
tubro de 1979, coincidindo com um momento em que o
processo de redemocratização do país proporcionava a
volta do exílio de expressivo número de militantes de
esquerda, graças às pressões populares que culmina-
ram com a anistia.

Além disso, em função do sucesso deste movimento, a
Confederação, mesmo com a gama de problemas que
concentrava, firmou-se no cenário das lutas do campo,
influenciando-as em todo o Nordeste e em algumas outras
regiões brasileiras e adotando as campanhas salariais
anuais como o grande momento de mobilização dos
trabalhadores no campo e como seu principal eixo de
atuação, principalmente na área canavieira.

Apesar desta priorização, participava também, através
dos sindicatos, junto com a CPT e as CEBs, de outras lu-
tas que se davam no campo, principalmente aquelas pos-
tas em prática por posseiros, arrendatários e pequenos
produtores. É importante ressaltar, entretanto, que, pelo
menos em alguns dos estados nordestinos, os pequenos
produtores não tiveram dos sindicatos a atenção necessá-
ria quanto à exigência de uma política agrícola que os
favorecesse. Isso acarretou um crescente processo de
empobrecimento que os levou a utilizarem estratégias,
inclusive, fora da agricultura, como a migração e a prole-
tarização permanente ou temporária de parte da família,
para tentarem sobreviver e manter suas propriedades.

Na condição de pequenos produtores, tiveram que en-
frentar, ao longo da década, vários problemas, como um
processo de minifundização crescente, o cercamento das
terras das grandes propriedades, dificultando-lhes, mui-
tas vezes, o acesso à água – e que foi amplamente patro-
cinado pelo Estado nos períodos de seca, através dos pla-
nos de emergência –, o esgotamento do solo em suas
propriedades, por falta de assistência técnica e pela pre-
cariedade do acesso ao crédito, a desapropriação de suas
terras nas áreas de construção de barragens no Rio São
Francisco, com indenizações que não correspondiam às
benfeitorias realizadas.

Quanto a este último problema, ressalta-se que os pro-
gramas de irrigação não beneficiaram os pequenos pro-
dutores. A intervenção, na área do São Francisco, da Com-
panhia Hidro Elétrica do Vale do São Francisco – Chesf
e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran-
cisco – Codevasf, desapropriando terras a serem inunda-
das pelas grandes barragens e beneficiadas pela política
de irrigação, atendeu aos interesses das grandes empre-
sas transnacionais e do Sudeste, que se beneficiaram dos

incentivos do Finor e implantaram grandes projetos agrí-
colas que só iriam usar mão-de-obra sazonal, convocada
nos períodos de colheita ou de ampliação dos projetos
(Andrade, 1983:108-112). Não é sem razão que, no iní-
cio dos anos 90, as ocupações de propriedades lideradas
pelo MST, na área do São Francisco, se dêem através de
trabalhadores assalariados, liberados pelas culturas
irrigadas, em busca de terras para se estabelecerem.

Diante destes fatos, a década de 80 inicia-se com o
acirramento das contendas entre proprietários de terras,
trabalhadores rurais assalariados, pequenos produtores,
posseiros e arrendatários, fazendo surgir novos movimen-
tos de luta, patrocinados por aqueles que, discordando das
tendências assumidas pelas políticas agrícolas dirigidas
ao campo e da estrutura sindical que pretendia represen-
tar os interesses da força de trabalho rural, começaram a
se articular na segunda metade da década de 80 e nos anos
90, dando uma nova dinâmica às mobilizações no campo.

ESTRUTURAÇÃO AGRÁRIA NO NORDESTE E
NOVOS CONFLITOS NO CAMPO

O início da década de 80 trouxe à ação sindical na re-
gião e em todo o país um prestígio relevante, graças, prin-
cipalmente, ao sucesso alcançado em Pernambuco em
1979. Com aquela greve, posta em prática a partir de dois
sindicatos, voltava à cena a capacidade dos trabalhadores
da cana de Pernambuco de novamente se colocarem em
desacordo com os usineiros e fornecedores de cana. Se-
gundo Grzybowski (1987:35), os trabalhadores voltavam
a dar vida aos seus sindicatos e desencadeavam um pro-
cesso de reconstrução de sua unidade.

Assim, as campanhas salariais anuais passaram a ser o
grande momento de congregação do trabalhador assala-
riado nordestino, particularmente o da cana-de-açúcar,
mobilizando diferentes setores da sociedade, inclusive os
setores progressistas da Igreja e a CPT que, mesmo dis-
cordando dos posicionamentos da Contag no âmbito na-
cional, dava-lhe apoio logístico na região. Foi realizado
um trabalho de incentivo à sindicalização e de educação
sindical, na tentativa de formar lideranças mais compro-
metidas com os reais interesses da classe trabalhadora do
campo, além da fiscalização da ação violenta dos proprie-
tários de terra nestes momentos, denunciando e exigindo
a participação do Estado na punição dos culpados, o que,
em geral, não ocorreu.

Para Martins (1984:88-89), “é significativo que a par-
tir da ‘abertura’, os assalariados rurais tenham iniciado
uma luta sistemática pela concretização de direitos traba-
lhistas – direitos existentes no papel, mas não cumpridos
pela imensa maioria dos fazendeiros. Ao mesmo tempo,
a repressão implantada pela ditadura e que atingiu de vá-
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rios modos tanto os trabalhadores urbanos quanto os ru-
rais, juntou-se à repressão costumeira da dominação pes-
soal e tradicional, da qual não está ausente o jagunço, o
bandido de aluguel.

É o que define muito do sentido das lutas dos assala-
riados rurais, que acabou se transformando numa luta pelo
respeito à lei, pela legalidade, e não pela transformação
da legalidade. Esse é o caso extremo para os quais já exis-
tem as condições de um direito objetivo e assegurado no
papel, mas não na prática. Para esses trabalhadores o pro-
blema está em criar e disseminar as condições para rei-
vindicar e alcançar o respeito a esses direitos. Ou seja,
está em conseguir que nos canaviais de Pernambuco, da
Paraíba, do Rio Grande do Norte ou de São Paulo, ou nos
cafezais da Bahia, de São Paulo ou do Paraná, sejam cria-
das as condições sociais adequadas para exigir o cumpri-
mento da lei. Onde isso foi conseguido, através do traba-
lho sindical, como no Nordeste, e em algumas áreas de
São Paulo e do Paraná, os trabalhadores conseguiram
implantar a convenção coletiva de trabalho e dar um ca-
ráter contratual às suas relações com os fazendeiros”.

Este direcionamento acarretou reais conquistas no pla-
no trabalhista e garantiu a legitimidade destas entidades
junto ao trabalhador rural. Os sindicatos representaram,
em algumas áreas do Nordeste, um espaço sociopolítico
de atuação do homem do campo, superando as relações
de compadrio tão tradicionais à área.

Dentre as conquistas trabalhistas alcançadas, ressaltam
um piso salarial diferenciado para a categoria dos cana-
vieiros e o estabelecimento da campanha salarial unifica-
da no Nordeste, a partir de 1986, o que representava a
mobilização de mais de um milhão de trabalhadores da
cana em época de campanha salarial. Também foram con-
quistados a manutenção de uma tabela de tarefas, o paga-
mento de horas extras, a presença de delegados sindicais
nas propriedades e a extensão da Previdência Social ao
campo.

Apesar da importância das conquistas referidas, as or-
ganizações sindicais passaram, também nesta década, a
enfrentar sérios problemas, que residiam, basicamente, no
fato de que estas organizações demonstravam condições
de lutar contra os níveis de exploração a que eram sub-
metidos os trabalhadores, mas não contra a estrutura que
determinava esta exploração. Em resumo, elas não con-
seguiam ultrapassar um tipo de luta que visava apenas
conquistar espaços dentro da estrutura socioeconômica já
estabelecida (Andrade, 1994:180).

 Na realidade, a tradição de exploração latifundiária e
de concentração da propriedade da terra e da renda no
meio rural, no decorrer dos anos 80, tendeu à acentuação
não só no Nordeste, mas também em diversas áreas do
país, apesar da intenção governamental manifestada em

diversos documentos, que na prática se desvirtuava, de ten-
tar encontrar alternativas para minorar estes problemas.

A constatação desta situação é feita por Andrade
(1981:14) no início da década, apontando os principais
problemas do campo naquele momento. Hoje, 16 anos
depois, verifica-se que a situação só se agravou. Assim,
afirmava este autor que,  “o Estatuto do Trabalhador Ru-
ral que, a médio prazo, beneficiava aos grandes e médios
proprietários, porque transferindo para o campo uma le-
gislação trabalhista urbana, intensificou o processo de
proletarização do trabalhador rural, teve maior aplicação
nas áreas de agricultura mais dinâmica, como aquelas lo-
calizadas no sul e sudeste do país, onde a produção para
o abastecimento urbano tem uma importância ponderá-
vel, nas áreas de expansão de fronteira agrícola do Cen-
tro-Oeste e nas áreas dominadas pela grande lavoura, pe-
las antigas plantations no Nordeste. A aplicação desta lei
liberou terras dentro das propriedades – os ‘sítios’ ou ‘ro-
ças’ dos moradores – para a expansão das pastagens ou
das culturas dominantes e, transferindo os moradores para
as cidades, transferiu a assistência social que os proprie-
tários davam aos mesmos, para o Inamps. Daí a formação
dos grandes contingentes de proletários agrícolas que ha-
bitam as periferias das pequenas e médias cidades e a for-
mação de tipos sociais classificados como ‘bóias-frias’
em São Paulo e como ‘trabalhadores de rua’ ou ‘clandes-
tinos’ no Nordeste”.

Quanto ao Estatuto da Terra, ainda segundo Andrade,
se fosse efetivamente aplicado – embora não represen-
tasse uma autêntica reforma agrária –, realizaria uma re-
estruturação fundiária que permitiria ao país fortalecer sua
produção para o mercado externo e se habilitar a abaste-
cer o mercado interno. Entretanto, ele foi utilizado mais
no sentido de modernizar a agricultura, através da eleva-
ção da produção e da produtividade, do que de modifica-
ções de estrutura.

 Estes fatos e a evidência de que as condições de vida
e de trabalho da população rural brasileira continuavam
em deterioração levaram a uma intensificação, na década
de 80, da luta pela reforma agrária. Residiu aí a causa
principal de esvaziamento da força da Contag na repre-
sentação dos interesses do homem do campo. A luta pela
terra estabelecida por esta entidade continuava baseada
no Estatuto da Terra e na tentativa de fazer cumprir a Lei
do Sítio, promulgada em 1965, que garantia ao trabalha-
dor, habitante há mais de dois anos na propriedade, a con-
cessão de 2ha  de terra nas proximidades de sua moradia,
para o cultivo da agricultura de subsistência. Já no tempo
em que foi instituída, esta Lei era considerada ultrapas-
sada, diante do crescimento da dispensa de trabalha-
dores residindo na propriedade, fato que se acelerou
nos anos 70 e 80.
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Estes problemas foram debatidos no IV Congresso
Nacional de Trabalhadores Rurais, realizado em Brasília,
em 1985. A questão agrária era o ponto central de discus-
são, bem como o eixo das divergências entre as correntes
existentes no meio sindical. Aquele era o momento da
transição para a Nova República e o governo aproveitou
a realização do Congresso para lançar o I Plano Nacional
de Reforma Agrária – I PNRA, com o endosso da Contag.

Este plano, lançado naquele Congresso pelo próprio
presidente da República, José Sarney, ressaltava a impor-
tância da aplicação do Estatuto da Terra, pois ele signifi-
cava “respeitar o homem do campo e assegurar a milhões
de brasileiros o direito de não sofrer a mais degradante
das privações humanas, que é a fome”. Sarney destacava
ainda que “o Programa de Reforma Agrária do governo
não é contra a propriedade, mas um meio de democratizá-
la, tornando-a acessível a milhões de brasileiros...é uma
busca de solução sem traumas” (Contag, 1985:26-27).

A bandeira da reforma agrária levantada pela Contag/
governo gerou forte tensão entre o movimento sindical e
aqueles voltados mais diretamente para a luta pela terra,
representados pelo MST. Estes recusavam a proletarização
do homem do campo e deixavam claro a sua situação de
excluídos diante da estrutura agrária existente no país, exi-
gindo do Estado medidas que lhes garantissem o acesso à
propriedade da terra e a sua integração econômica e social
como pequenos proprietários (Grzybowsky, 1987:22-24).

Das diferenças de perspectivas, resultou um acirramen-
to das divergências dentro da estrutura interna da Contag,
com um crescente aumento de prestígio do MST que, a
partir de uma série de ocupações, começou a ganhar pro-
jeção e apoio político. Mesmo na região canavieira nor-
destina, seu principal reduto, a Confederação passou a
perder espaço, quando a crise econômica que atingia a
atividade provocou o fechamento de diversas usinas e a
dispensa de grande quantidade de força de trabalho, que
não tinha como se engajar no mercado de trabalho, fican-
do à mercê de programas governamentais, em geral de
caráter temporário e paliativo, com fins eleitorais. Em
conseqüência, verificou-se uma diminuição no número de
associados nos sindicatos e as vitórias alcançadas nas cam-
panhas salariais, além de nem sempre serem cumpridas, atin-
giam um universo cada vez mais reduzido de trabalhadores.

Foi neste quadro que o MST passou a atuar no Nor-
deste a partir de 1989. Em toda a região, do Maranhão à
Bahia, verificavam-se manifestações de protesto, repri-
midas com muita violência pelos proprietários de terra,
quase sempre com a ajuda de jagunços e até da Polícia
Militar, contra a precária situação de vida a que estavam
submetidos os trabalhadores assalariados permanentes, os
temporários, os pequenos produtores com terra própria,
os arrendatários e os posseiros.

Segundo dados da CPT (1991:19), no Nordeste, em
1990, ocorreram 174 conflitos de origens diversas, com
26 assassinatos. Destes conflitos, 62 foram na Bahia, prin-
cipalmente no sul do estado. Entretanto, muitos dos pro-
blemas ocorridos no estado baiano estavam também lo-
calizados na área de Juazeiro e no oeste do estado, em
função da luta de posseiros e arrendatários prejudicados
com os projetos de irrigação ali implantados e com a ex-
pansão da fronteira agrícola. Também na região dos perí-
metros irrigados de Pernambuco, na região do São Fran-
cisco e do Rio Grande do Norte, nas áreas dos Projetos
Baixo-Açu e Chapada do Apodi, os conflitos se suce-
deram. Na Paraíba, destaca-se, entre outras, a luta pela
terra na beira dos açudes públicos; aí, a forma de ga-
rantir a sobrevivência na seca de 90 foi a ocupação de
vazantes e o não pagamento da renda da terra. Em to-
das estas lutas verificava-se a presença marcante do
apoio da Igreja, inclusive com pronunciamentos feitos
por suas altas hierarquias analisando as questões do
campo no Nordeste. A CPT, em 1990, promoveu ro-
marias, como a 1a Romaria dos Crucificados da Cana ,
em Pernambuco, e as Romarias dos Crucificados da
Seca, em outros estados do Nordeste, nas quais se pre-
gava que a terra era um “dom de Deus”, um “direito
sagrado” (Barreira, 1987:255).

Também na década de 90, a área canavieira do Nor-
deste começou a promover ocupações, sendo algumas
delas orientadas pelos sindicatos. Em 1995, por exemplo,
das 57 ocupações de propriedades ocorridas no Nordes-
te, 20 foram em Pernambuco e a maioria nas áreas de plan-
tação da cana-de-açúcar. Saliente-se que uma das gran-
des ocupações daquele ano se deu na região do São
Francisco e seus integrantes eram, basicamente, antigos
assalariados rurais.

Este fato tem significado especial porque coloca os
trabalhadores assalariados da cana – alguns desempre-
gados outros não, que se firmaram nos conflitos ocor-
ridos no campo, na década de 80, pela luta que exerci-
am em busca de direitos trabalhistas previstos em lei –
como ocupantes de terras, agindo, portanto, sem am-
paro legal.

Na realidade, a experiência que tinham já demonstra-
va que não resolveriam os seus problemas apenas com a
conquista daqueles direitos, mas sim que a possibilidade
de garantia de suas sobrevivências estariam ligadas à posse
de um “pedaço de terra”. Isto ficou bem expresso em en-
trevista dada pelo presidente da Fetape, em 1994, quando
este afirmava que “os trabalhadores estão sem dinheiro
para começar outra vida(...) esse pessoal precisa viver e
uma das formas é a luta pela terra(...) a Lei do Sítio hoje
é muito restrita(...) o que o movimento propôs e reivindi-
cou é que a reforma agrária se desse de forma pacífica,
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com a mediação do Estado e que não fosse necessário
partir para a ocupação de terras. Por outro lado, se a gen-
te espera e a intervenção do Estado não acontece, a lei da
sobrevivência obriga a resolver o problema”. Resumin-
do, afirmava que “a reforma agrária sempre foi uma ban-
deira, mas as ações neste sentido, por parte dos sindica-
tos, não eram tão fortes. O ressurgir que se observa hoje
da necessidade da posse da terra é produto da nova reali-
dade da Mata: desemprego e falta de perspectiva de vol-
tar a ser assalariado” (Andrade, 1994:418-419).

Concluindo, pode-se afirmar que hoje no Brasil – e não
apenas no Nordeste, como foi durante toda a história do
país – a questão agrária é um problema não apenas eco-
nômico, mas sobretudo político, em que a propriedade da
terra é o eixo fundamental. A crescente concentração fun-
diária, aliada a um processo de modernização dos pro-
cessos de produção no campo e a uma intensa expulsão
de trabalhadores da terra, foi a responsável pela evolução
dos conflitos agrários e por firmar, no cenário nacional, o
MST, como o movimento de maior força e prestígio, na
busca de reformas estruturais no país.
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