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APRESENTAÇÃO

Muito se fala sobre 

a importância da 

Reforma Agrária 

para a vida das pessoas e 

para o desenvolvimento do 

país, mas você sabe o que 

é Reforma Agrária? De ma-

neira geral é um conjunto de 

ações que tem como objetivo 

promover a melhor distribui-

ção da terra. Apesar de muita 

luta dos trabalhadores e tra-

balhadoras e de promessas 

de vários governos que até 

lançaram planos e ações que 

prometeram efetivar a reforma agrária no Brasil, 

ainda somos um dos países com maior concentra-

ção fundiária no mundo. 

Como vimos no Módulo 4, a reforma agrária 

é um dos pontos centrais do Projeto Alternativo 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 

porque é uma das mais importantes políticas que 

MÔNICA BUFON AUGUSTO
Secretária de Jovens Trabalhadores Rurais 

Agricultores e Agricultoras Familiares da CONTAG

pode garantir a distribui-

ção de riquezas e opor-

tunidades em nosso País, 

além da produção de ali-

mentos saudáveis e a se-

gurança e soberania ali-

mentar do Brasil. 

Neste módulo, conhece-

remos um pouco mais da 

história da luta pela refor-

ma agrária, da importância 

dos acampamentos e as-

sentamentos como estra-

tégias de luta pela terra, os 

desafios da juventude na 

reforma agrária e outras formas de acesso a terra, 

como o Programa Nacional de Crédito Fundiário. 

Vamos juntos em mais essa etapa do Jovem Saber!

César Ramos
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1. O QUE É UMA REFORMA?

Vamos pensar na uma reforma de uma casa. Se 

uma família tem mais pessoas do que quartos 

disponíveis e a casa possui outros cômodos 

grandes, ela pode dividir esse cômodo para que cada 

pessoa tenha o seu quarto, 

mesmo que sejam menores do 

que o quarto original. Em uma 

reforma, mudamos tudo o que 

entendemos estar errado.

A reforma agrária deve-

ria reparar toda a questão 

fundiária no Brasil, ou seja, 

aqueles quem têm muita terra 

passariam a ter menos, tan-

to para aumentar o tamanho 

das áreas de quem tem pouca 

terra e quanto para possibili-

tar àqueles que não têm nada 

a ter um pedaço de chão.

O MSTTR considera que a 

atual política de reforma agrária no Brasil não muda a 

estrutura fundiária no país, pois continuamos a ser um 

dos países com maior concentração de terra do mundo. 

Atualmente o Estado compra e/ou desapropria uma área 

improdutiva, indeniza o(a) fazendeiro(a) e assenta traba-

lhador(a). É claro que isso é importante, mas não resolve 

realmente o problema da concentração de muitas terras 

nas mãos de poucas pessoas.

Por qual razão em um país com dimensões continen-

tais como o Brasil há pouca gente que tenha tanta terra 

e outras tantas que queriam ter 

pelo menos um pedacinho de 

chão e não consegue? Por que 

para ter acesso à terra homens 

e mulheres ainda tem que fa-

zer a luta com resistência, per-

sistência, suor e sangue der-

ramado? Como disse Pedro 

Munhoz na canção Procissão 

dos Retirantes “eu não consigo 
entender que em vez de herdar 
um quinhão, teu povo mereça 
ter só sete palmos de chão”.

As razões são muitas, mas 

podemos afirmar que uma de-

las está diretamente relaciona-

da com a chegada dos portugueses no Brasil no ano de 

1500 e a opção de estrutura fundiária que privilegiou, 

e ainda privilegia, poucas pessoas com grandes exten-

sões de terra. Essa opção abriu um fosso enorme entre 

ricos e pobres no país e dificulta o acesso à terra de 

milhões de trabalhadoras e trabalhadoras até hoje.
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Oscar Pereira da Silva - Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro
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2. AS ORIGENS DA CONCENTRAÇÃO DE TERRAS: 
CAPITANIAS HEREDITÁRIAS E CARTAS DE SESMARIAS

Estima-se que no ano de 1500 viviam cerca de 

3 a 5 milhões de pessoas no território a que 

hoje chamamos de Brasil - os povos nativos, 

ou indígenas. Com a chegada dos portugueses, todas 

as terras passaram a pertencer à Coroa Portuguesa 

mesmo que nenhum monarca tenha pisado em terri-

tório brasileiro naquela época. Comunidades inteiras 

foram dizimadas e suas terras foram roubadas pelos 

colonizadores num grande ato de violência contra os 

povos que aqui estavam. 

Em 1534, a Coroa Portuguesa distribuiu grandes 

extensões de terras para um grupo pequeno de pes-

soas de sua confiança a fim de promover a ocupa-

ção e dividir a administração do país. Esse sistema 

ficou conhecido como Capitanias Hereditárias, pois 

as terras poderiam ser repassadas de pai para fi-

lho. Foram criadas 15 capitanias e distribuídas para 

12 donatários (alguns receberam mais de uma ca-

pitania). Já imaginou o Brasil sendo entregue para 

apenas 12 pessoas, enquanto aqui viviam entre 3 a 5 

milhões? Era o início do latifúndio no Brasil. 

A concessão de Cartas de Sesmarias também 

foi utilizada para promover a ocupação da Coroa 

Portuguesa no Brasil e, assim como o sistema de 

Capitanias Hereditárias, também concedia grandes 

extensões de terras para poucas pessoas. Esse siste-

ma de distribuição de terras começou a ser utilizado 

em Portugal no ano de 1375 e foi aplicado no Brasil 

a partir de 1534 até 1822. Quem recebia a Carta de 

Sesmaria tinha o direito de uso, mas a propriedade 

continuava sendo da Coroa Portuguesa. Além disso, 

para que tivesse validade, a pessoa que recebia essa 

carta teria que cumprir algumas exigências, caso 

contrário deveria perder o direito de usar a terra.

No ano de 1850 foi editada a Lei 601, a chama-

da Lei de Terras, que teve por objetivo reestrutu-

rar o sistema fundiário no Brasil. Foi a primeira 

vez que na história do país se previu a possibi-

lidade de uma pessoa ser proprietária da terra. 

Essa lei também possibilitou que muitas pesso-

as que tinham a Carta de Sesmaria passassem a 

ser donas das áreas que haviam sido concedidas, 

mesmo sem ter cumprido todas as exigências 

previstas pela Coroa Portuguesa.

Para se ter uma ideia da influência desse pe-

ríodo da história em nossas vidas, até hoje há 

ações tramitando na justiça que fazem referên-

cia à Lei de Terras e para saber qual a origem 

dos documentos de determinada área o estudo 

de cadeia dominial pode retroagir até ao perío-
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do da concessão da 

Carta de Sesmaria. 

Cadeia dominial é uma 

certidão do car-

tório de regis-

tro de imóveis 

que consta a 

relação de todos 

os proprietários de determinada 

área, desde o atual até o primeiro. Esse 

documento ajuda a avaliar se o documento 

da área tem validade ou não.

A partir da proclamação da República, em 1889, 

a legislação sobre a questão fundiária no Brasil 

também passou a ser responsabilidade dos estados. 

Por isso, além de considerar a legislação federal, é 

necessário considerar as leis de cada estado para 

compreender o a complexidade da legislação sobre 

a questão fundiária do país.

Quando analisamos a história do Brasil conside-

rando o modelo econômico baseado na exportação 

(especialmente de Pau Brasil, metais preciosos e 

açúcar), a utilização de mão de obra escrava até o 

ano de 1888 e, principalmente, a formação de gran-

des latifúndios desde a chegada dos portugueses no 

Brasil, compreendemos que esses 

elementos são a base para toda de-

sigualdade social que vivemos hoje. 

No entanto, como vimos em módulos 

anteriores, esse período da história foi mar-

cado por muitas ações de resistência, como a for-

mação dos Quilombos, a Guerra dos Palmares, a 

Cabanada, a Cabanagem, a Balaiada, a Guerra de 

Canudos e a Guerra do Contestado, para citar ape-

nas algumas.

Maranhão (primeira secção)

    Maranhão (segunda secção)

           Ceará

                                           Rio Grande

                                              Itamaracá

               Pernambuco 

                                   Baía de Todos 
                                  os Santos

                          Ilhéus

                         Porto Seguro

                      Espírito Santo

     
                 São Tomé
              São Vicente
 Santo Amaro

São Vicente
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Maranhão (primeira secção)

    Maranhão (segunda secção)

           Ceará

                                           Rio Grande

                                              Itamaracá

               Pernambuco 

                                   Baía de Todos 
                                  os Santos

                          Ilhéus

                         Porto Seguro

                      Espírito Santo

     
                 São Tomé
              São Vicente
 Santo Amaro

Jean Baptist Debret - Escravidão no Brasil, 1768
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3. O MOVIMENTO SINDICAL E A LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA

Odireito à terra e ao território é o primeiro 

passo para se garantir as demais políticas 

que promovem a qualidade de vida aos tra-

balhadores e trabalhadoras rurais. Por isso, a re-

forma agrária sempre foi uma das principais pau-

tas de reivindicação do Movimento Sindical dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O conceito 

de “território” tem o sentido de espaço de constru-

ção de relações, de comunidades, de firmar identi-

dade. Como exemplo, podemos citar os territórios 

indígenas e quilombolas.

Desde a realização do 1º Congresso Nacional 

de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (CNTTR) 

até o 12º CNTTR, realizado em 2017, os delega-

dos e delegadas aprovam a luta pela reforma agrá-

ria como uma das suas principais bandeiras do 

Movimento Sindical. Quando falamos de reforma 

agrária não estamos falando apenas de divisão de 

lotes, de distribuição de terras, de regularização de 

posses. Para o movimento sindical, a reforma agrá-

ria é muito mais que isso: ela também significa dar 

condições de vida digna no campo para as famílias 

trabalhadoras rurais.

 O 4º CNTTR, realizado em 1985, merece des-

taque, pois quase 30% de todo o texto que trata 

Arquivo CONTAG
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das conclusões do Congresso são destina-

dos para as questões agrárias e violência no 

campo. Na ocasião, os delegados e delegadas 

aprovaram que uma das grandes tarefas do 

Movimento Sindical era “lutar pela reforma 

agrária ampla, massiva, imediata, com a par-

ticipação e controle dos trabalhadores rurais 

capaz de eliminar o latifúndio”. É bom enfati-

zar que era o período de redemocratização do 

país após 21 anos de ditadura e o anseio por 

participação na vida política era muito grande. 

3.1. ANTIGOS E NOVOS 
DESAFIOS DA LUTA PELA 
REFORMA AGRÁRIA

Apesar de muitos discursos a favor da re-

forma agrária, ela nunca aconteceu sem a luta 

organizada dos trabalhadores e trabalhadoras. 

É preciso compreender que a reforma agrária 

é uma pauta coletiva e precisa de unidade dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais para poder 

forçar os governos a promover a desconcentra-

ção fundiária. 

Desde a articulação das Ligas Camponesas, 

passando pela criação da União dos Lavradores 

e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) 

até a fundação da CONTAG (Ver mais sobre a 

história dessas organizações no Módulo 3), as 

lideranças sempre fizeram o apelo pela uni-

dade. Veja o trecho do discurso do líder das 

Ligas Camponesas de Francisco Julião, feito 

no dia 29 de junho de 1963 durante a funda-

ção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Mamanguape (PB):

“Vocês devem permanecer unidos, ombro 

a ombro com seus irmãos. Sozinhos, vocês 

são uma gota d’água. Unidos vocês são uma 

cachoeira. Havendo união, vocês podem se 

tornar uma Liga Camponesa, coesa como um 

punho fechado. A Liga é o povo marchando, 

o proprietário fugindo, seus capangas desar-

mados. É o nascimento da verdadeira justi-

ça, o alvorecer da verdadeira liberdade. E a 

primeira tarefa da Liga será a reforma agrá-

ria, que destroçará os grandes latifundiários 

pelas raízes”.
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4. ACAMPAMENTOS E ASSENTAMENTOS: 
IMPORTANTES INSTRUMENTOS DE LUTA PELA TERRA

Antes de nos aprofundarmos sobre cada 

uma dessas estratégias, vamos tratar 

aqui de forma resumida as principais di-

ferenças entre acampamentos e assentamentos 

da reforma agrária.

Os acampamentos se caracterizam como um 

momento de transição, durante o qual o(a) acam-

pado(a) afirma sua identidade de sem-terra, mas 

ainda não alcança a condição pretendida, a de 

assentado(a), pois o assentamento é o lugar que 

permite o enraizamento definitivo dos(as) traba-

lhadores(as). Os acampamentos geralmente são 

organizados à margem de rodovias, ou do lado de 

fora de fazendas, etc. Cada acampamento tem di-

ferentes estratégias de sobrevivência, mas todos 

têm como objetivo pressionar governos e mobili-

zar a opinião pública sobre a questão da terra.

O assentamento é um momento de luta diferen-

ciado do acampamento porque indica que a terra já 

foi “conquistada”, pois o assentamento é constituído 

depois que o governo desapropria e/ou compra a 

terra e formalmente distribui entre os(as) trabalha-

dores(as) que atendem aos critérios de ocupação da 

nova área. Os(as) assentados(as) então têm direito 

de acesso a diversas políticas públicas e a crédito 

para iniciar suas atividades. 

4.1. ACAMPAMENTOS: TERRITÓRIO 
DE VIDA E ESPERANÇA

Há muitas formas de organizar e mobilizar as 

pessoas na luta pela reforma agrária. Uma delas é a 

organização de acampamentos. Os acampamentos 

são instrumentos legítimos de pressionar o gover-

no a acelerar os procedimentos administrativos para 

obtenção de terras que serão destinadas para o as-

sentamento de famílias. 

Além de ser um instrumento de pressão sobre 

o governo, os acampamentos também se carac-

terizam como um lugar de formação e organiza-

ção do povo e de relação de vida onde as pessoas 

partilham sonhos, medos, esperanças e fortalecem 

laços de amizade e de solidariedade. Cada acam-

pamento tem uma forma singular de se organizar 

a depender da coordenação (ou não) de um movi-

mento social e de outros fatores que dizem respei-

to à aquele grupo específico.
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Fotos: Aglailson da Paixão



#FICAADICA
“IMÓVEL OCUPADO NÃO PODE SER VISTORIADO” 
– Muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase. 
Pois bem, no ano de 2001, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso adotou a Medida Provisória nº 
2.183-56, que previa que os imóveis rurais públicos 
ou particulares que fossem objeto de ocupação – 
esbulho possessório – não seriam vistoriados pelo 
INCRA pelo período de 02 anos, dobrando para 04 
se houvesse reincidência. Desde então, essa medida 
tornou-se um grande entrave para a reforma agrá-
ria por duas razões. A primeira, porque inibe os tra-
balhadores rurais de fazerem ocupações em áreas 
improdutivas para pressionar o governo a realizar a 
desapropriação. E a segunda, porque a vistoria feita 
pelo INCRA é ato fundamental para a desapropriação 
da área, e quando esta é impedida de ser realizada 
num prazo de dois anos ou quatro, atrasa bastante o 
processo, podendo inclusive tornar-se inviável depois 
deste tempo, em algumas situações. 

Além da estratégia dos acampamentos, há mui-

tas outras formas de luta pela terra e cada uma 

delas depende da situação enfrentada pelos traba-

lhadores (as) e das experiências de organização de 

cada grupo. A pauta de reivindicação por áreas para 

assentamento de famílias é muito extensa. Para se 

ter uma ideia, atualmente estão em tramitação no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra) cerca de 600 (seiscentos) processos para 

obtenção de terras em todo o País, que são acom-

panhados pelo movimento sindical e estão em dife-

rentes estágios administrativos.

4.1.1. FORMAS DE OBTENÇÃO DE ÁREA PARA 
REFORMA AGRÁRIA

Há várias formas de o governo adquirir terras 

para o assentamento de famílias: desapropriação, 

adjudicação, expropriação, compra, arrecadação 

e destinação de terras públicas, entre outras, mas 

a principal continua sendo a desapropriação. Em 

qualquer um dos tipos de obtenção de terras a lenti-

dão no andamento dos processos administrativos é 

um grande obstáculo para os trabalhadores e traba-

lhadoras. É comum que alguns processos demorem 

anos e até décadas entre a abertura do processo e 

o assentamento das famílias pelo Incra. 

Só podem ser desapropriadas para fins de refor-

ma agrária áreas consideradas grandes proprieda-

des, ou seja, acima de 15 módulos fiscais. 

O módulo fiscal não tem um único tamanho, ele 

varia entre 5 a 110 hectares, dependo do município. 

Você pode saber o tamanho do módulo fiscal da sua 

cidade acessando o site do Incra.
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PARA SABER MAIS: Você sabia que a Constituição Federal em seu artigo 184 estabeleceu que a respon-
sabilidade pela desapropriação para fins de reforma agrária é ato exclusivo da União, ou seja, os Estados e 

Municípios não podem fazê-lo sob pena de todo o processo administrativo ser cancelado pela justiça.

E você sabia que o problema da concentração fundiária poderia ser resolvido se no Brasil houvesse uma lei que 
limitasse o tamanho da propriedade no país? Essa medida já foi adotada por vários países como Japão, Itália, 
Síria, Egito, Peru e Cuba. Em 2000, o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo (FNRA), do qual 
a CONTAG fez parte, lançou a Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra: em defesa da reforma agrária e da 
soberania territorial e alimentar. Em 2010 foi realizado o plebiscito popular pelo Limite da Propriedade da Terra e 
quase meio milhão de pessoas disseram ser favoráveis que no Brasil seja instituído um limite para a propriedade. 
Até hoje essa pauta está presente na luta do Movimento Sindical.
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4.2. ASSENTAMENTOS, LUGARES 
BONS DE SE VIVER 

Desde que o Incra foi instituído, em 1970, já fo-

ram criados 9.374 assentamentos em todo o País, 

beneficiando quase um milhão de famílias. No con-

ceito frio da lei, o assentamento rural é um conjunto 

de unidades agrícolas (lotes ou parcelas) que são 

entregues às famílias. Porém, mais do que isso, os 

assentamentos devem ser um lugar onde as famí-

lias tenham renda, estabeleçam amizades e tenham 

acesso a políticas públicas que possibilitem boa qua-

lidade de vida. Enfim, um lugar bom de viver.

Há várias modalidades de Projeto de 

Assentamento. Vamos conhecer um pouco mais so-

bre essas modalidades?

Projeto de Assentamento Federal (PA) 
• A obtenção da terra, criação do Projeto e se-

leção dos beneficiários é de responsabilidade 

da União através do Incra; 

• Os recursos de crédito de Apoio à Instalação 

e crédito de produção são de responsabilida-

de da União;

• A infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) é de responsabilidade 

da União;

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE)
• Obtenção da terra, criação do Projeto e sele-

ção dos beneficiários é de responsabilidade 

da União através do Incra;

• Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção de res-

ponsabilidade da União;

• Infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) de responsabilidade 

da União;

• Os beneficiários são geralmente oriundos de 

comunidades extrativistas e as atividades am-

bientalmente diferenciadas.

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS)
• Projetos de Assentamento estabelecidos para 

o desenvolvimento de atividades ambiental-

mente diferenciadas e dirigido para popula-

ções tradicionais (ribeirinhos, comunidades 

extrativistas, etc.);

• Obtenção da terra, criação do Projeto e sele-

ção dos beneficiários é de responsabilidade 

da União através do Incra;

• Aporte de recursos de crédito Apoio a 

Instalação e de crédito de produção (Pronaf A 

e C) de responsabilidade do Governo Federal;
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• Infraestrutura básica (estradas de acesso, 

água e energia elétrica) de responsabilidade 

da União;

• Não há a individualização de parcelas.

Projeto de Assentamento Florestal (PAF)
• É uma modalidade de assentamento, volta-

da para o manejo de recursos florestais em 

áreas com aptidão para a produção florestal 

familiar comunitária e sustentável, especial-

mente aplicável à região norte;

• A produção florestal madeireira e não ma-

deireira no PAF deverá seguir as regula-

mentações do Ibama para Manejo Florestal 

Sustentável, considerando as condições de 

incremento de cada sítio florestal;

• Tais áreas serão administradas pelos produto-

res florestais assentados, por meio de sua for-

ma organizativa, associação ou cooperativas, 

que receberá o Termo de Concessão de Uso.

Projeto Descentralizado de Assentamento 
Sustentável (PDAS)

• Modalidade descentralizada de assentamento 

destinada ao desenvolvimento da agricultura 

familiar pelos trabalhadores rurais sem-terra 

no entorno dos centros urbanos, por meio de 

atividades economicamente viáveis, social-

mente justas, de caráter inclusivo e ecologi-

camente sustentáveis;

• Os lotes distribuídos não podem ter área 

superior a dois módulos fiscais ou inferior 

à fração mínima de parcelamento em cada 

município;

• O desenvolvimento das atividades agrícolas 

deve garantir a produção de hortifrutigranjei-

ros para os centros urbanos.

Existem ainda os Projetos de Assentamentos 

que são criados por outros órgãos do governo 

federal, pelos estados e municípios. O Incra é 

responsável pelo reconhecimento destes e pelo 

reconhecimento das famílias assentadas, o que 

possibilita que elas também acessem os direitos 

básicos estabelecidos para o Programa de Reforma 

Agrária. Podemos citar como exemplos: Projeto de 

Assentamento Estadual, Projeto de Assentamento 

Municipal, Reservas Extrativistas, Território 

Remanescentes Quilombola, Reconhecimento de 

Assentamento de Fundo de Pasto, Reassentamento 

de Barragem, Floresta Nacional e a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável.
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4.2.1. A NOVA LEGISLAÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
FAMÍLIAS A SEREM ASSENTADAS

O MSTTR acredita que as famílias que fizeram a luta 

pela área que foi adquirida pelo Incra devem ter priori-

dade na seleção das famílias que serão assentadas em 

determinado Projeto de Assentamento. Afinal, foram 

elas que pressionaram o governo para agilidade do pro-

cesso de desapropriação e, como vimos anteriormente, 

algumas famílias esperam vários anos e, em alguns ca-

sos, até décadas para a área ser desapropriada.

Entretanto, é importante saber que para ser as-

sentado da reforma agrária não basta fazer a luta 

pela terra: a pessoa tem que atender alguns critérios 

estabelecidos em lei. Em 2017 foram estabelecidos 

novos critérios para a seleção de famílias a serem 

assentadas: por meio da Lei 13.465/2017, regula-

mentada pelo decreto 9.311/2018.

De acordo com a nova lei, o processo de sele-

ção transcorrerá de forma pública, através de editais 

para cadastro e seleção das famílias para cada área 

desapropriada. As inscrições para seleção serão fei-

tas de forma individual e a pessoa tem que estar ins-

crita no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). Após a inscrição, será 

feita a classificação das famílias seguindo a ordem 

de preferência e critérios para pontuação. Essa clas-

sificação é que vai determinar ordem de prioridade 

para a destinação dos lotes. 

O MSTTR já manifestou aos órgãos de governo 

e de controle que esse modelo é injusto com as fa-

mílias que fazem a luta pela terra e alertou sobre o 

perigo de acirramento de conflitos no campo.

Segundo a nova legislação, para classificação 

será utilizada a seguinte ordem de preferência:

• Ao desapropriado (dono da área) ao qual será 

assegurada a preferência para a parcela na 

qual se situe a sede do imóvel. Nesse caso, o 

dono(a) da área desapropriada não receberá 

a indenização paga pela desapropriação;

• A quem trabalhe no imóvel desapropriado na 

data da vistoria de classificação e aferição 

do cumprimento de sua função social, como 

posseiro, assalariado, parceiro ou arrendatá-

rio, conforme identificação expressa no Laudo 

Agronômico de Fiscalização do Incra;

• O trabalhador rural desintrusado* de outra 

área, em virtude de demarcação de terra in-

dígena, criação de unidade de conservação, 

titulação de comunidade quilombola ou de ou-

tras áreas de interesse público, localizada no 

mesmo município do projeto de assentamento 
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para qual se destine a seleção. *Desintrusão 

é o ato ou efeito de retirar de um imóvel quem 

dele se apossou ilegalmente ou sem autoriza-

ção do proprietário. Frequentemente, o ter-

mo se refere à retirada de ocupantes ilegais 

de áreas reconhecidas e regularizadas como 

sendo terras indígenas, reservas ambientais, 

territórios quilombolas ou de outros povos e 

populações tradicionais.

• Ao trabalhador rural sem terra em situação 

de vulnerabilidade social inscrito no CadÚnico 

que não se enquadre nas hipóteses anterio-

res. Nesse item que se enquadra os acampa-

dos e acampadas da reforma agrária; 

• Ao trabalhador rural vítima de trabalho aná-

logo à escravidão, identificado pelo Ministério 

do Trabalho; 

• A quem trabalhe como posseiro, assalariado, 

parceiro ou arrendatário em outros imóveis 

rurais; e

• Ao ocupante de área inferior à fração mínima 

de parcelamento, ou seja, é a menor área em 

que um imóvel rural pode ser desmembra-

do (de acordo com o módulo fiscal de cada 

município). Segundo o INCRA, Fração Mínima 

de Parcelamento é a menor área em que um 

imóvel rural, num dado município, pode ser 

desmembrado. Corresponde ao módulo de 

exploração hortigranjeira da Zona Típica de 

Módulo (ZTM) a que o município pertencer.

A Lei estabelece, além da ordem de preferência, 
também uma ordem de classificação:

• Unidade familiar mais numerosa – cujos 

membros proponham a exercer a atividade 

agrícola na área a ser assentada, conforme o 

tamanho da família e sua força de trabalho – 

até o limite de 10 pontos;

• Unidade familiar que resida há mais tempo 
no município – em que se localize o proje-

to de assentamento para o qual se destine a 

seleção ou nos Municípios limítrofes – até o 

limite de dez pontos;

• Unidade familiar chefiada por mulher – 

cinco pontos. Considera-se a unidade familiar 

chefiada por mulher aquela em que, inde-

pendentemente do estado civil, a mulher seja 

responsável pela maior parte do sustento ma-

téria de seus dependentes;

• Unidade familiar ou indivíduo integrante de 
acampamento - situado no Município em que 

se localize o projeto de assentamento da seleção 
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ou nos Municípios limítrofes – até quinze pontos, 

graduados conforme a proximidade do imóvel;

• Unidade familiar que contenha filho com 
idade entre dezoito e vinte nove anos e 
cujos pais ou mãe sejam assentados resi-
dentes no mesmo projeto de assentamento 
– para o qual se destina a seleção – até o 

limite de dez pontos;

• Unidade familiar de trabalhador rural que 
resida no imóvel destinado ao projeto de as-
sentamento – para o qual se destina a seleção 

na condição de agregados – até dez pontos;

• Tempo comprovado de exercício de ativi-
dades agrárias pela unidade familiar – até 

dez pontos; e

• Unidade familiar em situação de vulnerabili-
dade social e econômica – até o limite de dez 

pontos graduados conforme a faixa de renda.

Quem NÃO pode ser beneficiado em Projetos de 
Assentamento:

• Funcionário(a) público. (Mas a lei estabeleceu 

algumas exceções, por exemplo: agentes de 

saúde, professores(as), assistentes sociais, 

técnicos agrícolas, motoristas de ônibus que 

prestam serviço na comunidade);

• Quem já foi beneficiado(a) pelo programa de 

reforma agrária, de regularização fundiária ou 

de crédito fundiário e tenha sido excluído, ou 

abandonado a parcela sem consentimento do 

órgão de governo responsável pela programa; 

• Proprietário rural, com exceção da pessoa 

que teve o imóvel desapropriado do imóvel e o 

agricultor que, comprovadamente, tenha uma 

propriedade cujo tamanho seja insuficiente 

para o sustento próprio e o de sua família; 

• Proprietário, cotista ou acionista de empresa 

que esteja em funcionamento; 

• Menor de dezoito anos a não ser que seja 

emancipado na forma da lei, e;

• Aquele que possui renda familiar proveniente 

de atividade não agrária superior a três salá-

rios mínimos mensais ou superior a um salá-

rio mínimo por pessoa.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: 
Alguém do grupo já morou, ou mora 
em um acampamento/assentamento? 
Fale um pouco de como é viver nesse lo-
cal. Vocês sabem quantos acampamentos/as-
sentamentos existem na cidade e/ou região? 
Que tal fazermos uma visita em um  desses 
locais para compartilhar com esses compa-
nheiros e companheiras? Atenção, essa é 
uma das Tarefas de Estudos deste Módulo!
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4.2.2. MODALIDADES DE CRÉDITO PARA OS(AS) 
ASSENTADOS(AS) DA REFORMA AGRÁRIA

Os beneficiários da reforma agrária têm o direito de 

acessar linhas de crédito que permitem a instalação 

no assentamento e o desenvolvimento de atividades 

produtivas nos lotes. O Crédito Instalação é a primeira 

etapa de financiamento garantido pelo Incra às famí-

lias. Atualmente, esses créditos foram definidos pelo 

Decreto 9.424 de 26 de junho de 2018, que define as 

modalidades, os critérios para o acesso e os respec-

tivos valores. Ao todo estão disponíveis nove moda-

lidades de crédito. Em alguns casos, a família pode 

receber mais de uma modalidade. 

Vamos conhecer um pouco sobre cada modalidade 

de crédito disponível para as famílias assentadas da 

reforma agrária. O pagamento desses créditos é de 

responsabilidade direta do Incra.
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• Apoio inicial – destinado para apoiar a instala-

ção no assentamento e a aquisição de itens de 

primeira necessidade, de bens duráveis de uso 

doméstico e equipamentos produtivos. Valor de 

até R$ 5,2 mil (cinco mil e duzentos reais) por 

família assentada;

• Fomento - para viabilizar projetos produtivos 

de promoção da segurança alimentar e nutri-

cional e de estímulo à geração de trabalho e 

renda. Valor de até R$ 6,4 mil (seis mil e qua-

trocentos reais) por família assentada;

• Fomento Mulher - para implantar projeto pro-

dutivo sob responsabilidade da mulher titular 

do lote. Valor de até R$ 5 mil (cinco mil reais) 

por família assentada;

• Semiárido - para atender a necessidade de se-

gurança hídrica nos assentamentos localizados 

nas áreas circunscritas ao Semiárido, reco-

nhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Valor de até R$ 5 mil (cinco 

mil reais) por família assentada;

• Florestal - para viabilizar a implantação e a ma-

nutenção sustentável de sistemas agroflorestais 

ou o manejo florestal de lotes e de área de re-

serva legal com vegetação nativa igual ou su-

perior ao estabelecido pela legislação ambiental, 

nos assentamentos criados ou reconhecidos 

pelo Incra. Valor de até R$ 6,4 mil (seis mil e 

quatrocentos reais) por família assentada;

• Recuperação ambiental - para viabilizar a 

implementação e a manutenção sustentável 

de sistemas florestais ou agroflorestais ou o 

manejo florestal de lotes, de área de reserva 

legal e área de preservação permanente, de-

gradados até 25 de maio de 2012, referentes 

a assentamentos criados ou reconhecidos pelo 

Incra. Valor de até R$ 6,4 mil (seis mil e quatro-

centos reais) por família assentada;

• Cacau - para viabilizar a implantação e a recu-

peração de cultivos de cacau, em sistema agro-

florestal, no valor de até R$ 6 mil (seis mil reais) 

por família assentada;

• Habitacional - para viabilizar a construção de 

habitação rural nos assentamentos criados ou 

reconhecidos pelo Incra. Valor de até R$ 34 mil 

(trinta e quatro mil reais) por família assentada;

• Reforma habitacional - para viabilizar a aqui-

sição de materiais de construção a serem utili-

zados na reforma e na ampliação de habitações 

rurais em assentamentos criados ou reconhe-

cidos pelo Incra. Valor de até R$ 17 mil (dezes-

sete mil reais) por família assentada.
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5. OS DESAFIOS DA JUVENTUDE
NA LUTA PELA REFORMA AGRÁRIA

São muitos os desafios para a juventude, se-

jam para aqueles que, junto com suas famí-

lias, ainda lutam por um pedaço de chão e 

mesmo para aqueles que já estão assentados(as). 

Vamos conversar um pouco sobre três desses de-

safios: desemprego, reconcentração fundiária e vio-

lência no campo.

Desemprego

Os dados do Censo Agropecuário de 2017 indi-

cam que a participação da juventude nos estabele-

cimentos rurais diminuiu quando comparados com o 

Censo Agropecuário de 2006: o número de pesso-

as abaixo de 25 anos vivendo no campo passou de 

3,03% para 2,03%. 

Ao mesmo tempo, os jovens são a grande maio-

ria de desempregados no país. Os dados do merca-

do de trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgado em agosto de 2018 de-

monstram que, enquanto a taxa de desemprego ge-

ral no Brasil era de 12,4%, entre os jovens ela sobe 

para 26,6% e em algumas capitais chega a 40%.

Portanto, a solução para resolver o problema da 

juventude rural não está na saída do campo, mas dar 

condições para o seu desenvolvimento social, cultu-

ral, ambiental e econômico no seu local de morada.
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PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Vocês devem ter percebido que tanto o processo de seleção 
de famílias para o programa de reforma agrária, quanto os créditos iniciais de instalação dos 
Projetos de Assentamento não preveem nenhuma ação que incentive o acesso e permanência da 
juventude no campo. Que propostas os(as) jovens rurais podem fazer para mudar essa realidade?

Reconcentração fundiária

De acordo com os dados preliminares do censo 

agropecuário de 2017, na última década houve re-

concentração fundiária no país, ou seja, temos mais 

terra nas mãos de um número menor de pessoas.

Segundo os dados do IBGE, o Brasil possui atu-

almente 5.072,152 estabelecimentos rurais. Desse 

total, 50.865 são propriedades com área acima de 

1.000 hectares. Outros 4.523,693 são áreas abaixo 

de 100 hectares. Ou seja: enquanto 1% dos estabe-

lecimentos ocupam 47,5% das terras brasileiras, ou-

tros 90% de estabelecimentos ocupam apenas 20% 

das terras. As áreas que tem acima de 100 e abaixo 

de 1.000 hectares ocupam os 9% de terras restantes

Quando comparamos os dados do censo agrope-

cuário de 2017 com o de 2006, observamos que os 

estabelecimentos acima de 1.000 hectares passaram 

a ocupar 2,5% a mais de terras no País. Parece pou-

2006
Estabelecimentos
5.175.636

Área (ha)
333.680.037

2017
Estabelecimentos
5.072.152

Área (ha)
350.253.329 Fonte: Censo Agropecuário 2016 e 2017 - IBGE
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co, mas isso significa 16.573,292 hectares! Para se 

ter uma ideia, isso equivale a uma área sete vezes 

maior que o estado do Sergipe e daria para assentar 

mais de 100 mil pessoas com lotes de 100 hectares. 

Além da questão da reconcentração fundiária, te-

mos ainda a aquisição de terras por estrangeiros, a 

chamada estrangeirização. Enquanto o capital inter-

nacional vai se apropriando das terras brasileiras e 

todas as suas riquezas naturais, a bancada ruralista 

tenta aprovar o Projeto de Lei nº 4.059/12, que libe-

ra e autoriza de forma indiscriminada a compra de 

terras por estrangeiros(as), ferindo a soberania na-

cional e colocando em risco nossa autonomia sobre 

nossa terra, a água, a energia, minério, a produção 

de alimentos, entre outros.

Violência no Campo

Segundo o relatório anual elaborado pela 

Comissão Pastoral da Terra, “Conflitos no Campo 

Brasil de 2017”, naquele ano foram assassinadas 

71 pessoas por causa de conflitos agrários no país. 

Esse é o maior número registrado desde o ano de 

2003. Além disso, outro fator que chama a atenção 

foi o aumento dos massacres (quando várias pesso-

as são assassinadas): em 2017, ao todo foram cinco 

massacres, sendo os maiores em Colniza (MT), com 

nove assassinatos, e Pau D’Arco (PA), com dez.

Também houve aumento em outros tipos de vio-

lência comparados com o ano de 2016: as tentativas 

de assassinatos passaram de 74 para 120; as ame-

aças de morte subiram de 200 para 226; o número 

de pessoas torturadas passou de 1 para 06 e de pes-

soas presas de 228 para 263. Muitas são as causas 

para o aumento da violência, mas podemos desta-

car dois em especial: a impunidade dos responsá-

veis e o avanço do latifúndio sobre os territórios das  

famílias agricultoras. 
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6. CRÉDITO FUNDIÁRIO –
FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE TERRA

CONDIÇÕES GERAIS DE FINANCIAMENTO

LINHA Abrangência Renda anual Patrimônio Teto Taxa de 
juros

Prazo de 
financiamento

Bônus de 
adimplência Carência Investimentos ATER 

PNCF SOCIAL Região Norte e área 
da SUDENE

Até R$ 20 mil Até R$ 40 mil R$ 140 mil 0,5% a.a.

25 anos

40%
Até 36 
meses

Até R$15  mil por 
família 

(SIC/SIB)

R$ 4.500
 3 anos

PNCF MAIS Todas as regiões 
exceto SUDENE

Até R$ 40 mil  Até R$ 80 mil R$ 140 mil 2,5% a.a. 20%

PNCF 
EMPREENDEDOR Todo Brasil Até R$216 mil Até R$ 500 mil R$ 140 mil 5,5% a.a.

A ser definida pelo agente financeiro que aderir à 
operacionalização do Programa

PATRIMONIO NO CASO DE COMPRA ENTRE HERDEIROS: R$ 100.000,00

O LIMTE DA AREA DA PROPRIEDADE + A AREA ADQUIRIDA NÃO PODE ULTRAPASSAR 04 MODULOS FISCAIS

O movimento sindical defende que a efetivação 

da reforma agrária com justa distribuição da 

terra é o caminho para resolver as distor-

ções fundiárias do país, mas reconhece que existem 

situações em que não é possível a desapropriação 

de áreas para fins de reforma agrária, por exemplo, 

em regiões em que não há propriedades acima de 

15 módulos fiscais e/ou consideradas improdutivas. 

Também existem casos em que uma família tem 

uma pequena propriedade que é insuficiente para o 

manutenção da família no campo e precisa ampliar o 

tamanho da área, mas não tem recursos financeiros 

suficientes para ampliar sua área. Para essas situ-

ações o movimento sindical, desde o 2º Congresso 

Nacional de Trabalhadores Rurais, realizado no ano 

de 1973, luta por políticas públicas complementares 

a da reforma agrária para contemplar trabalhadores 

e trabalhadoras que estão nessa situação.

Houve várias políticas de crédito para aquisição 

de propriedades rurais, mas vale destacar que em 

1998 o governo federal criou um programa de finan-

ciamento para aquisição de propriedades que ficou 
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CONDIÇÕES GERAIS DE FINANCIAMENTO

LINHA Abrangência Renda anual Patrimônio Teto Taxa de 
juros

Prazo de 
financiamento

Bônus de 
adimplência Carência Investimentos ATER 

PNCF SOCIAL Região Norte e área 
da SUDENE

Até R$ 20 mil Até R$ 40 mil R$ 140 mil 0,5% a.a.

25 anos

40%
Até 36 
meses

Até R$15  mil por 
família 

(SIC/SIB)

R$ 4.500
 3 anos

PNCF MAIS Todas as regiões 
exceto SUDENE

Até R$ 40 mil  Até R$ 80 mil R$ 140 mil 2,5% a.a. 20%

PNCF 
EMPREENDEDOR Todo Brasil Até R$216 mil Até R$ 500 mil R$ 140 mil 5,5% a.a.

A ser definida pelo agente financeiro que aderir à 
operacionalização do Programa

PATRIMONIO NO CASO DE COMPRA ENTRE HERDEIROS: R$ 100.000,00

O LIMTE DA AREA DA PROPRIEDADE + A AREA ADQUIRIDA NÃO PODE ULTRAPASSAR 04 MODULOS FISCAIS

conhecido como Banco da Terra. O movimento sin-

dical fez várias críticas a essa iniciativa do governo, 

pois, da forma como foi apresentado, dava a impres-

são que a partir da criação do programa não seriam 

mais necessárias políticas de reforma agrária, além 

da avaliação de que o referido programa era insus-

tentável política e financeiramente.

As taxas de juros do financiamento eram muito 

altas (em alguns casos podia chegar a 12% ao ano), 

não havia previsão de assistência técnica e nem de 

controle social. Além disso, o financiamento era feito 

através de associações, ou seja, para que os traba-

lhadores tivessem acesso ao programa tinham que 

formar associações para requerer o financiamento. 

Os valores das prestações não eram cobrados indi-

vidualmente, mas de forma coletiva. 

Vamos dar um exemplo, uma associação for-

mada por 20 trabalhadores cujo valor individual 

fosse de R$ 1.000,00 (mil reais), o valor total da 

prestação era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 

em nome da associação, ou seja, o banco só acei-

tava receber o valor total da parcela, sendo assim, 

se nesse grupo de 20 trabalhadores apenas um 

deixasse de pagar a sua parte (independente do 

motivo) prejudicava as outras 19 integrantes, pois 

o grupo não conseguia o valor necessário para 

pagar a prestação e dessa forma a associação, e 

consequentemente todas as pessoas que contraí-

ram o financiamento por meio dela poderiam ser 

inscritas na Dívida Ativa da União, que é uma for-

ma que o governo federal tem de forçar a cobran-

ça de pagamento de débitos. 

A partir dessa inscrição são adotadas medi-

das para reforçar a cobrança, entre elas a instau-

ração de processo judicial e a inclusão do nome 
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do devedor no Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e 

a pessoa fica com várias restrições como: impos-

sibilitado de abrir contas e tomar empréstimos na 

rede bancária, de utilizar o limite do seu cheque 

especial, de participar de licitações públicas, entre 

outras. Até hoje temos muitos trabalhadores que 

estão inscritos na Dívida Ativa da União por causa 

desse modelo de financiamento. 

Em 2003, atendendo a demanda do movimento 

sindical o programa Banco da Terra foi totalmen-

te reformulado com a publicação do Decreto nº 

4.892/2003 dando origem ao Programa Nacional 

de Crédito Fundiário (PNCF), e, desde então, o 

Programa tem sido aperfeiçoado. Em 2018, a legis-

lação que regulamenta o PNCF foi atualizada esta-

belecendo novos valores de tetos de financiamento, 

prazos para o pagamento, taxa de juros, tempo de 

carência e linhas de financiamento.

6.1. QUEM PODE PARTICIPAR DO 
PNCF? 

• Trabalhadores rurais não-proprietários, pre-

ferencialmente assalariados, parceiros, pos-

seiros e arrendatários;

• Agricultores proprietários de imóveis cuja área 

não alcance a dimensão da propriedade fami-

liar, assim definida no inciso II do art. 4º da Lei 

nº 4.504/64, e seja comprovadamente insu-

ficiente para gerar renda capaz de propiciar-

-lhes o próprio sustento e o de suas famílias;

• Os jovens de 16 (dezesseis) anos e menos 

de 18 (dezoito) anos, desde que devidamente 

emancipados, com averbação no cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais.

• Os interessados com idade entre 18 até 65 anos. 
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6.2. LINHAS DE FINANCIAMENTO 
DO PNCF

O PNCF possui três linhas de financiamento que 

variam por área de abrangência e de acordo com as 

necessidades dos beneficiários. São elas: 

• PNCF Social 

• PNCF Mais 

• PNCF Empreendedor

 

LINHA PNCF SOCIAL
Atende famílias rurais inscritas no Cadastro 

Único que estão na área de abrangência da Sudene 

e nos estados do Norte. Apesar de todos os contra-

tos dessa linha serem individuais, o agricultor pode 

acessá-la de forma associativa.

Para o enquadramento, o agricultor deve ter ren-

da familiar anual de até R$ 20 mil e patrimônio de 

até R$ 40 mil. Esse valor pode chegar a R$ 100 mil, 

quando a área a ser adquirida for proveniente de he-

rança e o comprador for um dos herdeiros.

Condições do financiamento: 
• O crédito pode atender até R$ 140 mil para a 

compra do imóvel e investimento em infraestru-

turas de acordo com os micros tetos regionais;

• Até 25 anos para quitar o financiamento, in-

cluindo os 36 meses de carência; 

• Taxas de juros de 0,5% ao ano; 

• Bônus de até 40% para quem efetuar os pa-

gamentos em dia. 

PNCF Social/SIC – Para o agricultor que vai aces-
sar o recurso de investimento de maneira associativa. 
O valor do Subprojeto de Investimento Comunitário 
(SIC) é de R$20 mil, podendo chegar a R$25 mil por 
família, quando incorporados os recursos adicionais 
de jovem ou mulher e ambiental. O investimento em 
infraestrutura não é reembolsável.

Recursos adicionais - Tem o valor de R$2,5 mil por 
família e podem ser:

• Adicional de Mulher - Para associações que 
possuem 30% de mulheres titulares.

• Adicional de Jovem - Para associações que 
possuem 30% de jovens titulares.

• Adicional Ambiental - Para recuperação de 
passivos ambientais, conservação e corre-
ção de fertilidade de solos, reflorestamento 
de Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e de reserva legal e introdução de sistemas 

agroflorestais ou agroecológicos. 
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• Adicional de Semiárido - investimento em 

ações de convivência com o semiárido, como 

criação de animais adaptados e fontes de ali-

mentação animal, manejo da caatinga e dos 

recursos naturais, capacitação e treinamento 

das famílias em tecnologias simplificadas de 

captação, armazenamento e conservação de 

água, bem como outras ações de preservação 

ambiental ou da biodiversidade.

PNCF Social/SIB – O agricultor acessa o Programa 

de forma individual cujos recursos para investimento 

são oriundos do Subprojeto de Investimento Básico 

(SIB), reembolsáveis, e que podem ser financiados 

junto com o Subprojeto Aquisição de Terra (SAT). 

LINHA PNCF MAIS
Atende agricultores sem terra ou com pouca 

terra (meeiros e arrendatários assalariados, diaris-

tas etc.) que estão nas demais regiões (S, SE, N 

e CO), exceto em áreas da Sudene. Os recursos 

podem ser utilizados para aquisição da terra (SAT) 

e para investimentos básicos (SIB), na estruturação 

da unidade produtiva.

Para o enquadramento, o agricultor deve ter ren-

da familiar anual de até R$ 40 mil e patrimônio anual 

inferior a R$ 80 mil. Esse valor pode chegar a R$ 

100 mil, quando a área a ser adquirida for provenien-

te de herança e o comprador for um dos herdeiros.

 Condições do financiamento:
• O crédito pode atender até R$ 140 mil para 

a compra do imóvel e investimento em in-

fraestruturas de acordo com os micros te-

tos regionais;

• Até 25 anos para quitar o financiamento, in-

cluindo os 36 meses de carência; 

• Taxas de juros de 2,5% ao ano; 

• Bônus de até 20% para quem efetuar os pa-

gamentos em dia.

LINHA PNCF EMPREENDEDOR
Linha com risco bancário, cuja regulamentação 

será definida pelo agente financeiro que aderir a 

operacionalização da mesma. 

Para mais informações sobre o Programa de-

ve-se procurar o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais da sua cidade.
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7. JUVENTUDE DEVE SER 
PROTAGONISTA DE SUA VIDA E DE SUA HISTÓRIA

Viram como temos grandes desafios pela 

frente? É necessário que a juventude as-

suma o seu protagonismo, ou seja, o papel 

principal nessa luta. Não podemos deixar para outras 

pessoas aquilo que nós podemos e devemos fazer.

Muitos questionam a criação de projetos de as-

sentamentos alegando que são caros e que nem 

sempre dão resultados. É impossível medir os be-

nefícios de um projeto de assentamento, até porque 

a maioria dos resultados não podem ser medidos 

apenas com critérios econômicos: não são núme-

ros, são vidas. Como podemos medir, por exemplo, a 

reaproximação de famílias? Como podemos medir 

o prazer de poder criar os(as) filhos(as) sem o 

medo da violência urbana? 

Um jovem assentado do estado do Mato 

Grosso disse: “é melhor ser pobre com ter-
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A CULTURA COMO 
INSTRUMENTO DE LUTA
E RESISTÊNCIA 
A luta pela reforma agrária inspirou, e inspi-

ra muita poesia e muita música que retrata a 

vida de trabalhadores e trabalhadoras rurais 

e a luta por vida digna. Essas expressões 

culturais ajudam a compreender o quanto 

a reforma agrária é importante na vida do 

povo brasileiro e muitas vezes nos ajudam 

a compreender melhor o que não consegui-

mos explicar apenas com palavras.

Podemos utilizar dessas manifestações cul-

turais durante nosso encontro e outras ati-

vidades. No site do Programa Jovem Saber 

há várias sugestões de poemas, músicas e 

vídeos que vocês podem utilizar. Vai lá e 

acessa os materiais disponíveis.

ra do que pobre sem terra, as perspectivas de 

vida são melhores, ou melhor, há perspectiva de 

vida”. Ele continuou dizendo: “dizem que a vida 

no campo é dura, mas tão dura também é a vida 

de um pedreiro, de uma empregada doméstica 

que tem que acordar três, quatro horas da ma-

nhã pra ir dormir às 10 horas da noite e, muitas 

vezes, sem nem ter visto os filhos acordados”. 

Por tudo isso, precisamos afirmar que a refor-

ma agrária vale a pena.

O desafio é fortalecer a unidade da classe 

trabalhadora e fazer com que aqueles e aquelas 

que estão com sentimento de desânimo, que 

não querem participar da vida política, transfor-

mem esse sentimento e passem acreditar na 

mudança para se integrem no mutirão para a 

construção do OUTRO MUNDO POSSÍVEL.

PARA DISCUSSÃO EM GRUPO: Qual (ou quais) sugestão de ação pela Reforma Agrária 
para nosso Sindicato, Federação e Confederação?



7. TAREFA DE ESTUDO
1. O que o grupo de estudo acha da Luta pela Terra e qual a sua impor-

tância para a consolidação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PADRSS)?

2. Qual a ação do sindicato de sua cidade para a reforma agrária? Que tal 
conversar com alguém da diretoria do sindicato para saber mais?

3. Existe algum acampamento ou assentamento no município? Caso exista, o 
grupo de estudo deverá escolher um acampamento ou um assentamento e fazer 
um relatório sobre:

- A história de constituição do acampamento ou assentamento, identificando 
desde quando existe, os motivos que levaram as pessoas a se organizarem 
no acampamento ou assentamento, seus principais problemas, reivindicações 
e conquistas até então obtidas;
- Descrevam como é a participação da juventude no acampamento ou as-
sentamento – em que trabalham, como estudam, quais 
políticas públicas acessam, se participam da luta por 
seus direitos.
4. Que tipo de política pública vocês consideram que 

seja necessário especificamente PARA A JUVENTUDE 
no momento da implantação do Projeto de Assentamento? 
Fazer um projeto sobre isso pode ser uma boa ideia para o 
Projeto Final de Conclusão do Jovem Saber?

37
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