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1 - INTRODUÇÃO 

 “A defesa da natureza 

começa pela terra; 

sem terra não há planta; 

sem terra não se planta; 

Chico Mendes 

O trabalho que por ora expomos tem como finalidade apresentar um estudo sobre a 

história da Reforma Agrária e da luta pela terra no Noroeste do Paraná. 

Primeiramente procuramos conceituar o tema com base na visão de alguns autores. Em 

seguida, buscamos mostrar quanto o processo de desenvolvimento da reforma agrária tem-

se caracterizado pela violência contra trabalhadores rurais, através do estudo de caso do 

município de Querência do Norte, localizado no Noroeste do Estado do Paraná, como 

também em uma fase mais recente abrangendo outros municípios desta região. 

 Baseado nas teorias de alguns estudiosos da questão agrária, também versamos o 

discurso da reforma agrária na atual conjuntura. 

A metodologia dessa pesquisa envolveu, inicialmente, uma abordagem teórica referente 

à Reforma Agrária. Posteriormente, utilizamos como procedimento metodológico de 

investigação as fontes orais. Cabe ressaltar que estas fontes foram as próprias vítimas das 

violências no campo e, portanto, foram fontes primárias, pois cremos que a memória é o 

mecanismo essencial gerador do relato da vida, sendo a atividade da mente humana que 

trabalha reconstruindo o passado vivido, daí, a importância dessas fontes, orais e primárias 

na reconstrução do processo histórico-geográfico da Reforma Agrária no Noroeste 

Paranaense. Com a discussão dessas abordagens, procuramos apenas contribuir para o 

instigante tema que é: A questão Agrária no Noroeste do Paraná. 

                                                           
1 USP 
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2 - O TEMA E O CONCEITO 

No ano de 1971, José Gomes da Silva lança o livro “ Reforma Agrária no Brasil: 

frustração camponesa ou instrumento de desenvolvimento?”. O título nos chama a atenção 

porque no ano de 2004, ou seja, trinta e três anos depois, o discurso sobre a questão da 

reforma agrária e de uma agricultura viável para o pequeno camponês ainda contribui, 

infelizmente, mais para a frustração camponesa do que para o desenvolvimento brasileiro. 

Esse impasse da falta de solução para o problema da concentração da estrutura fundiária 

brasileira nos faz lembrar as palavras de Moura: 

O tempo, os argumentos, o papel, a tinta e o dinheiro consumidos na 

exploração ou abordagem do complexo e apaixonante tema da 

reforma agrária, talvez fôssem suficientes para a esquematização e o 

custeio de muitos projetos em países subdesenvolvidos, ou naqueles 

que, estando em processo de desenvolvimento, todavia apresentam 

infra-estrutura fundiária carecente de reformulação (MOURA, 1968, 

p.16). 

Para entrar na discussão do tema e posteriormente tratá-lo na atualidade, é necessária 

a ressalva de que o conceito de reforma agrária é desenvolvido por muitos estudiosos da 

questão agrária, os quais seguem diferentes correntes teóricas. Por isso Silva (1971) 

procura conceituar o tema seguindo uma ordenação dos marcos que deve ter um bom 

conceito os quais são: o quê, quando, quanto, onde, como, quem. Para o autor: 

Reforma Agrária é o processo amplo, imediato e drástico de 

redistribuição de direitos sôbre a propriedade privada da terra 

agrícola, promovido pelo Governo, com a ativa participação dos 

próprios camponeses e objetivando sua promoção humana, social, 

econômica e política (SILVA, 1971, p. 38). 

O autor supracitado faz uma análise deste conceito de reforma agrária pormenorizando 

as suas implicações. 

Primeiramente, a reforma agrária é um processo, ou seja, é uma série ordenada de atos 

sucessivos, e isto implica a idéia de tempo e de espaço, pois é no tempo que se realizam os 

atos sucessivos e é no espaço que serve de cenário que esses atos se desenvolvem. 

Portanto a reforma agrária deve ter uma delimitação no tempo , ou seja, ter um começo e 

um fim. 

O processo que envolve a reforma tem que ser amplo e, massivo, pois é nessa 

amplitude que se vai beneficiar uma parte significativa da população sem terra; e também 

precisa ser imediato, para não se arrastar indefinitivamente na escala do tempo, frustando 
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as esperanças dos homens sem terra. Aqui destacamos que, se analisada sob este último 

ponto de vista, é ainda inexistente a reforma agrária sonhada pelos homens sem terra e 

pelos estudiosos da questão agrária na atualidade em nosso país. 

 A modificação provocada pela reforma agrária necessita ser drástica, ou seja, a 

agricultura reformada precisa apresentar, em sua estrutura, características totalmente 

diferentes das que ora se apresentam, e não apenas constituir uma frágil e transitória 

concessão para acalmar a inquietação camponesa. 

Ainda com o intuito de conceituar o tema, Veiga (1986, p. 1) afirma que “ a modificação 

da estrutura agrária de um país, ou região, com vista a uma distribuição mais equitativa da 

terra e da renda agrícola é a definição mais usual de reforma agrária”. Porém o autor 

ressalta que esta é uma conceituação sintética, onde está implícita apenas a idéia mais 

importante para a sua compreensão, ou seja, a “de que se trata de uma intervenção do 

Estado nos alicerces do setor agrícola” (VEIGA, 1986, p.1). 

A reforma Agrária é, inegavelmente, na atualidade, o grande desafio à nação brasileira, 

como também um tema obrigatório em todas as considerações referentes ao 

desenvolvimento socioeconômico no país. Independentemente do conceito a ela dado, o 

importante é a análise desse conceito em nossos dias, o que ele tem de representatividade 

perante a classe camponesa que na atual conjuntura: 

Querem mais que reforma agrária encabrestada pelos agentes de 

mediação. Querem uma reforma social para as novas gerações, uma 

reforma que reconheça a ampliação histórica de suas necessidades 

sociais, que os reconheça não apenas como trabalhadores, mas 

como pessoas com direito à contrapartida de seu trabalho, aos frutos 

do trabalho. Querem, portanto, mudanças sociais que os 

reconheçam como membros integrantes da sociedade. Anunciam, 

em suma, que seus problemas são problemas da sociedade inteira. 

Que a derrota política de seus agentes de mediação não os suprime 

historicamente. A falta de reforma agrária não acaba com o 

camponês, com o pequeno agricultor, com o trabalhador rural. Ao 

contrário, multiplica as responsabilidades das elites políticas porque 

suprime uma alternativa de integração política social e econômica de 

milhões de brasileiros que vivem no campo, em condições cada vez 

mais difíceis (MARTINS, 1994, p. 156). 

Como destaca Oliveira (2002, p. 67), é exatamente no cerne da articulação entre a 

expansão desigual do trabalho assalariado no campo, na expansão do também desigual 

processo de expropriação e no processo histórico da concentração fundiária que dominou o 
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país que encontramos, contraditoriamente, a origem dos conflitos e da luta pela terra no 

Brasil com base na sua marca histórica: a violência. 

3 - UM ESTUDO DE CASO QUE RETRATA A VIOLÊNCIA NO PROCESO DA REFORMA 

AGRÁRIA 

Os processos de reforma agrária no Brasil, que se transformaram em assentamentos, 

em sua maior parte, ocorreram pela via da conquista dos movimentos sociais. Isso implica 

um procedimento “demorado”, onde as discussões são muitas, mas as ações para uma 

reforma agrária viável ao pequeno produtor caminham a passos lentos. Esses “passos 

lentos” em que anda a reforma agrária contribuem para que o campo agrícola muitas vezes 

se tranforme num campo de batalha, pois a espera é longa e a necessidade, urgente. E 

quem perde é sempre a classe menos favorecida, ou seja, os trabalhadores. 

Com mais este estudo de caso queremos apenas reforçar que a reforma agrária quase 

sempre esteve calcada na volência contra trabalhadores rurais. Por ser tratar de um caso de 

violência que teve repercussão em nível nacional, merece ser aqui lembrado o da Gleba 29 

– Fazenda Pontal do Tigre, embora, a nosso ver, aqueles casos de violências que ficam 

“encobertos” aos olhos da sociedade têm o mesmo peso na balança das injustiças sociais 

cometidas contra trabalhadores. 

O município de Querência do Norte, localizado no Noroeste do Paraná, mostrado na 

figura 1, foi palco dessas violências durante as décadas em que ocorreram as diferentes 

formas de acesso à terra: intrusagem, grilagem e posse, como também o tem sido na fase 

moderna de ocupação do espaço agrícola pelo MST. 

 6817



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

W L

S

 N

 

Figura 1 – Localização de Querência do Norte na Microrregião Geográfica de 

Paranavaí 

Fonte da Base Cartográfica: Paraná (2000, p. 6). 

Organização: HARACENKO, Adélia. 

No que se refere aos despejos e violências no campo cometidos contra trabalhadores 

rurais a partir da década de 1950 em diante, existem relatos de várias fazendas do 

município, mas o caso mais conhecido é da Gleba 29, fazenda Pontal do Tigre, em que 

muitas famílias de pequenos posseiros foram despejadas no início da década de 1970, pelo 

então proprietário Felício Jorge. Em depoimentos, pioneiros afirmaram que essa grande 

extensão de terras fora repassada a ele através de doação feita pelo Governador Moisés 

Lupion. 

Sobre a violência cometida com os moradores do local, em entrevista comenta a Srª 

Maria Rodrigues Siqueira1: 

Bom, inclusive o primeiro dispejo que eu sofri, foi na 29, foi o Dr Jafri, 

o véio Felício e a Janda que fez esse dispejo nosso, então eles 

queimaram tudo o que nóis tinha, desde um ranchinho que nóis 

morava, daí eles 

________________ 
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1 A senhora Maria Rodrigues Siqueira é pioneira de Querência do Norte, veio do Estado de 

Pernambuco ainda menina para trabalhar nas fazendas. Agora já numa idade avançada, e 

depois de sofrer vários despejos, está no Movimento Sem Terra, ainda lutando para 

conseguir seu pedaço de terra. Concedeu-nos a entrevista na sede da Coana no dia 15-6-

2001, onde trabalha como cozinheira. 

falaram que era dispejo. Naquele tempo nóis num intindia o que era 

dispejo, aí nóis passô a sabê o que era dispejo, e daquele tempo que 

nóis vem sofrendo. Foi aqui dento dessa Querência, eu sô fundadora 

de Querência do Norte, foi onde eu tive meus filho, foi onde eu criei 

no chão onde é o Centrão2, foi o lugar da minha casa, lá na 29. E 

nóis ainda falemo pro fazendero, tenha dó, dá pelo menos um rancho 

desse pra onde nóis tê o paradero. Aí eles falaram: nada disso, seis 

ficaram aqui dento da minha fazenda, ocêis num tem direito a nada. 

E nóis num intindia o que era dispejo, fiquemo intendendo quando 

ele queimô tudo o que nóis tinha, e nóis fiquemo só com os fiinho e 

com a ropa do corpo. 

Reportagem de um jornal do início da década de 1970 confirma os depoimentos 

coletados, e traz como manchete: “Querência do Norte: A Luta (Perdida) dos Lavradores”. 

A luta estava perdida porque mesmo com a resistência de alguns dos lavradores, o 

despejo iria acontecer. Segundo a reportagem, mais de 40 famílias foram despejadas da 

Gleba 29, sendo quase 400 as pessoas, que por ordem do proprietário, Felício Jorge, 

deixaram as pequenas áreas de terra que cultivavam. O jornal ouviu partes interessadas no 

caso: o proprietário da fazenda, os moradores e o promotor que iria fazer a “justiça” ser 

cumprida. 

O cenário que o repórter descreve a, aproximadamente, 32 anos atrás, foi o mesmo que 

encontramos durante a investigação da pesquisa de campo, realizada em nossa dissertação 

de mestrado, porém com uma diferença, a questão agrária na Pontal foi resolvida quando 

houve a emissão de posse do projeto de Assentamento Pontal do Tigre, conforme 

demonstra a figura 2. 

                                                           
2 Escola Central dos assentamentos do município de Querência do Norte. 
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Figura 2 – Mapa do Município de Querência do Norte com Localização dos Assentamentos 

Fonte da Base Cartográfica: Mapa rodoviário (1981). 

Fonte da Localização: Incra [2000?]. 

Organização: HARACENKO, Adélia. 

Não se pode esquecer, porém, o fato de que para essa questão chegar a ser resolvida 

houve uma luta muito grande, em termos de dificuldades, por parte dos acampados, que 
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hoje são assentados. Isto é, o cenário é o mesmo, mas o roteiro da história tomou outro 

sentido, que talvez poderíamos considerar um “progresso”, visto que os projetos de 

assentamentos de reforma agrária foram implantados no município, embora esse 

“progresso” tenha sido acompanhado por muitos despejos, e lutas judiciais por parte dos 

pequenos agricultores. 

A gênese da “fase moderna” da ocupação da terra em Querência do Norte está 

vinculada ao contexto histórico paranaense de luta pela terra 3. No município essa luta se 

inicia a partir de 1984, com a ocupação da fazenda Pontal do Tigre (ver fig.2), que nesta 

conjuntura estava envolvida na batalha judicial entre o grupo Atalla e o Estado do Paraná, 

por conta de uma dívida que esse grupo tinha com o Estado. 

Stédile (2002), em uma palestra proferida em 1991, tece comentários sobre o poder dos 

grandes latifundiários no país, e cita o exemplo da ocupação na Pontal, afirmando: 

Hoje, os grandes proprietários de terra são a grande burguesia que 

manda no país. E aqui gostaria de dar um exemplo: estamos 

enfrentando concretamente um caso. Há quatro anos que os 

companheiros estão acampados numa área em Querência do Norte, 

no estado do Paraná, numa ex-usina do Atalla, que é um dos 

maiores milionários do Brasil, dono da Coopersucar, exportador de 

açucar, e este sujeito, por causa de mil hectares4 , está batendo o 

pé, brigando na Justiça com o governo que desapropriou a área. E 

nós, acampados na terra sem poder trabalhar porque a Justiça não 

deixa enquanto não se resolve a questão. Estamos a quatro anos. 

Então, essa briga não é com o “Atalla, coitado”, que tinha meia dúzia 

de bois naquela fazendinha. O Atalla é um dos maiores burgueses do 

Brasil e vai lutar até o fim para conseguir manter mais essa 

propriedade dentre dezenas que ele deve ter espalhadas aí pelo 

Brasil (STÉDILE, 2002, p. 320). 

 Parte da população que foi assentada em Querência do Norte, era de outros 

municípios, e essas pessoas já tinham uma longa história de acampamentos pelo Estado do 

Paraná. Muitos grupos eram excedentes dos assentamentos que ocorreram no Sudoeste do 

Paraná, outros eram pessoas atingidas pela construção da barragem da Usina de Itaipu, os 

                                                           
3 Sobre a propriedade da terra na Paraná, consultar a tese de doutoramento de Elpídio Serra no ano 
de 1991, pela Universidade Júlio de Mesquita Filho, câmpus de Rio Claro, intitulada: Processos de 
ocupação e a luta pela terra agricola no Paraná. 
4 A Fazenda Pontal do Tigre não consta de mil hectares como afirma João Stédile, e sim 8.096,10 
hectares. O decreto de desapropriação da fazenda saiu em 4-3-1995 e o auto de emissão de posse 
em 22-10-1995. Possui 336 famílias assentadas. 
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quais se deslocaram para o Sudoeste e depois retornaram a Querência. Para complementar 

esse contexto histórico, Fernandes (2000, p. 66) argumenta: 

O MASTRO5 e o MASTES6 organizaram ocupações no primeiro 

semestre de 1984. Um grupo de famílias organizadas no MASTRO 

ocupou uma área de reserva florestal do INCRA, em São Miguel do 

Iguaçu, de onde foi despejado. Outro grupo ocupou a Fazenda 

Mineira, também em São Miguel do Iguaçu e da mesma forma foi 

despejado, algumas lideranças foram presas e as famílias foram 

dispersadas em diversos municípios da região. O MASTES ocupou 

um grande latifúndio, denominado Fazenda Imaribo, no município de 

Mangueirinha. As famílias pressionaram o governo, organizando um 

acampamento em frente à sede do Incra em Curitiba. Após muita 

pressão e negociação, em janeiro de 1985, o governo federal 

desapropriou 10.000 há da Fazenda Imaribo para assentamento dos 

ocupantes e mais as famílias que haviam ocupado a Reserva do 

Incra e a Fazenda Mineira. Criou-se assim o assentamento Vitória da 

União. Essas lutas se constituíram num marco da história do MST e 

contribuíram efetivamente para a formação do MST no Estado do 

Paraná. 

Durante o período de acampamento, no município de Querência, muitas foram as 

dificuldades enfrentadas por essas famílias, em todos os sentidos: moradia, alimentação, 

perseguição etc. 

Posteriormente à ocupação da Fazenda Pontal do Tigre, no ano de 1994, ocorreu a 

primeira tentativa de ocupação da Fazenda Porangaba, atual assentamento Chico Mendes 

(ver fig.2). Essa tentativa não teve êxito, porque era um grupo pequeno de famílias, e não 

possuía esperiência em ocupação. As famílias ocuparam a área e no mesmo dia foram 

retirados do local pela polícia. Em 1995 esse mesmo grupo, agora maior e organizado, com 

cerca de 400 famílias, ocupou pela segunda vez a área. Os acampamentos foram feitos na 

sede da fazenda. Segundo Edilsom Aparecido Pereira Peixoto7: 

Fizemo acampamento na sede, a área já era desapropriada pelo 

governo federal, já tinha decreto de desapropriação, mais num saia a 

área, ficamo alí, um amontoado em cima do outro, 400 famílias. Virô 

uma pequena cidade dentro de outra, porque não tinha recurso 

                                                           
5 Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná. 
6 Movimento do Agricultores Sem-Terra do Sudoeste do Paraná. 
7 Edilsom Aparecido Pereira Peixoto, conhecido por Peixoto, é assentado no assentamento Chico 
Mendes, antiga Fazenda Porangaba. Concedeu-nos a entrevista dia 2-6-2001, em sua residência. 

 6822 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

nenhum, pra compra lona, pra comida, não tinha nada de saúde, 

remédio, e doença de tudo quanto era jeito nas crianças, porque era 

bera de rio, tinha aquele mosquito da leishmaniose, tinha bastante, 

começô dá nas crianças, foi um problema sério mesmo. Quando nós 

entramo aqui, essa fazenda já tinha sido desapropriada pelo governo 

federal por improdutividade, ela ficou abandonada muitos anos, sem 

ninguém pagá imposto, então nóis aqui em Querência, que já era 

nascido aqui, nem sabia da história dessa fazenda, lá em Brasília já 

tinham desapropriado a fazenda e tava aqui a fazenda usano uma 

coisa que num era mais dela porque o governo já tinha 

desapropriado, e depois dessa apareceu vários outros fatos que 

tinham desapropriado em Brasília, mais as autoridades do Estado 

não chegava com esse decreto aqui pra chamá, vamo dizê assim, 

pra selecioná as famílias pra assentá. Enquanto não foi feita a 

ocupação pelo MST, não se foi mostrado a verdade. 

A desapropriação dessas fazendas demonstradas na figura 2, para fins de reforma 

agrária em Querência do Norte, só ocorreu depois do seguinte episódio, conforme relata 

Edilsom: 

Depois de um conflito muito forte que a polícia fez em Santa Isabel 

do Ivaí8, o governo do Estado Jaime Lerner e o secretário Cândido 

Martins mandô a polícia atirá nuns 50 trabalhadores que tavam 

acampado na Fazenda Saudade, o próprio secretário de segurança 

ligô pro comandante, e falô: atira na perna deles. Nós tivemos a 

oportunidade de acamponhá parte da negociação com o secretário 

de segurança. Nesse conflito na fazenda Saudade em Santa Isabel, 

saiu 17 pessoas feridos a tiro pela polícia militar, depois que o 

governo tava com aquele monte de ferido, pessoas que ficaram 

paralisadas, uns perderam a perna, outros perderam o movimento do 

braço, porque foi atingido a coluna, o governo do Estado naquela 

época se obrigô a pressioná o governo federal fazê a reforma agrária 

em Querência, que até então não tinha nenhuma área assentada em 

Querência, isso foi em novembro de 95. Essa Fazenda Saudade foi 

desapropriada junto com a Porangaba I aqui na época e volto pra 

mão do fazendero. Devido esse conflito, o governo se obrigô a fazê 

reforma agrária aqui na região, tinha mais de mil famílias aqui, e não 

tinha um palmo de terra de assentamento, aí foi quando saiu 

                                                           
8 Município vizinho a Querência do Norte. 

 6823



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

emissão de posse aqui da porangaba I nem a Pontal do Tigre que já 

tinha sido ocupada em 84 não tinha saído ainda (PEIXOTO, 2001). 

Segundo o entrevistado, esse conflito gerou uma polêmica em nível nacional em 

relação à reforma agrária na região, e infelizmente esse episódio contribuiu para o 

andamento das negociações, visto que entidades de direitos humanos, inclusive 

internacionais, condenaram a ação do goveno do Estado do Paraná, por ter provocado uma 

batalha de policiais armados contra trabalhadores desarmados. 

Desde as primeiras ocupações em Querência do Norte o município se tornou conhecido 

em nível estadual e até nacional, pelos casos de violência contra trabalhadores rurais. 

Em entrevista, o Sr. Celso Anghinoni9 relata os acontecimentos sobre perseguições e 

violências em oposição aos assentados: 

Os fazendeiros e o governo tem se unido pra impedi o avanço da 

organização do MST, e uma das formas que eles tem colocado em 

prática pra impedí o avanço do Movimento Sem Terra, o avanço da 

conquista da terra foi a perseguição nas lideranças, e foi a violência. 

Por um lado o governo fecha os olhos perante as milícias armadas, 

que os fazendero tem criado, e atuado. Tanto é que várias áreas 

nossas foram despejadas de forma violenta por homens fortemente 

armados, por pistoleiros. Isso tem sido denunciado, a própria 

imprensa teve aqui na região, noticiô isso, e o governo e a justiça 

não têm tomado nenhuma iniciativa. Nesses últimos anos a justiça, o 

governo, os fazenderos tem perseguido sistematicamente os 

trabalhadores. É só analisá o número de companheiros, de 

lideranças que foram presas nesses últimos anos, dois anos e meio. 

Aqui na nossa região em torno de 200 pessoas foram presas de 

forma irregular. Teve companheiros que passou mais de 100 dias 

preso e sem nenhuma argumentação. Eu fiquei 35 dia preso, depois 

dos 35 dia que a juiza mandô chamá, e daí eu dei o depoimento lá, 

as próprias pessoas que o fazendero colocô de testemunha contra 

nós falô que nem sequer nos conhecia. Então a juiza falô, então você 

tá solto, depois de 35 dias. Mas a forma mais brutal foi os 

assassinatos dos companheiros, mataram o Sebastião Camargo 

Filho lá em Marilena, mataram Sétimo Garibaldi na Fazenda São 

Francisco, num violento dispejo, também mataram o Tiãozinho na 

                                                           
9 O Senhor Celso Anghinoni faz parte da coordenação dos assentamentos e, é assentado no 
assentamento Pontal do Tigre. Concedeu-nos a entrevista no dia 16-3-2002. 
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Fazenda Água da Prata e também mataram o meu irmão, que na 

verdade era pra ter sido eu. Eu era o perseguido, os fazenderos da 

UDR e os capangas da UDR já tiveram a minha procura, e também 

do Pedro Cabral, Delfino. Então tá muito claro pra nóis que os 

assassinatos são ligados uns aos outros. Além de toda essa 

perseguição, dos assassinatos, todos os processos são articulados 

não no nome dos ocupantes, mais sim em nome das lideranças da 

organização, mesmo que não esteja nem participando da ocupação 

da área. 

Então nós não temos medo de afirmar que a UDR está por trás das 

matanças de sem terra. 

Com esse depoimento percebemos a atuação das forças oligárquicas impedindo que 

trabalhadores usem a terra para plantar e colher. Assim a incorporação da terra ao processo 

produtivo no Noroeste do Paraná ao longo dos anos, não foi diferente do que se tem 

ocorrido em outras regiões brasileiras, a violência tem preponderado. 

4 - NA ATUALIDADE A VIOLÊNCIA CONTINUA 

Ainda sobre a violência contra trabalhadores no Noroeste do Paraná, o caso mais 

recente é o da ocupação da Fazenda Santa Filomena localizada entre três municípios: 

Planaltina do Paraná, Guairaçá e Amaporã, ocorrido no dia 31 de julho de 2004. Essa 

tentativa de ocupação desencadeou no ferimento de vários agricultores e na morte de um 

jovem agricultor de 20 anos de idade. 

Sobre o episódio, o agricultor Valdair Roque10, que viveu o drama relata: 

Então, na verdade a violência, ela não é de hoje que vem 

acontecendo aqui na Região Noroeste do Paraná e no Paraná como 

um todo. Ultimamente, agora 31 de outubro vai fazer três meses que 

teve uma grande ação por parte dos pistoleiros mandados pelos 

fazendeiros numa área aqui na nossa Região Noroeste, que foi a 

fazenda Santa Filomena, aonde nós estávamos já acampados a 

média de 18 meses aqui né, esperando pela uma ação do governo 

do estado e do INCRA e tudo mais, mas como não se deu, então 

como nós temos uma bandeira de luta qui é a acupação né, então 

nóis se organizemo se mobilizemo e fumo pra ocupação no dia 30 

para amanhecer no dia 31 que seria de manhã, seis, seis e meia da 

                                                           
10 Valdair Roque conhecido como “Sopa” é assentado no município de Terra Rica. Concedeu-nos a 
entrevista em 17 de outubro de 2004 na secretaria do MST em Terra Rica. 
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manhã de julho. E aí ao chegar em frente a fazenda, na portera, 

fumo assim recebido fortemente com tiros né, de armas, armas 

pesadas, então de vários calibres se escuitava os disparos né. E aí 

como nós fumo de caminhão, ônibus, porque ia mulher, criança, 

então não teve como nóis tê acesso de entrá, porque nóis não ia até 

mesmo encará porque vai have pessoas mortas e tudo mais. Então 

fumo descendo dos ônibus e caminhão e fumo fazendo uma barrera 

em frente a portera e aí derrepente já começô cumpanheiros nossos 

a sê atingido né, no braço, na perna e por aí em diante e a média aí 

de uns 10 minutos por aí já aconteceu que atingiram o nosso 

cumpanheiro Elias Gonçalves de Meura né que tinha aí 20 anos de 

idade, novo o rapaz ainda, atingido no pescoço né, e aí foi levado 

rápido para o hospital, pegado um carro alí no momento e levado, 

mas chegô lá já num tinha mais, já tava morto já. 

Então assim, nóis teria no momento aí 400 famílias que tava no 

processo de entrá na área e pelo que a gente via assim na área tinha 

a média de 15 a 20 pistolero né, que tava vindo os disparo de lá pra 

cá. Então cumecô a partir das seis e meia e foi atá 11 horas né, e 

nóis resistindo, né, fizemo a barrera, então deitaram no chão né. Era 

o dia mais frio da região, teve algumas parte aqui da região que caiu 

geada. Então assim foi muito dificil, tanto pras mulheres que tinha 

criança, que tinha que deitá com a criança no solo né, na grama 

úmida, e como prá todo mundo que tava lá. Então, teve cinco 

cumpanheiros nosso que foram ferido e mais um que foi o Elias que 

foi assassinado no dia lá. Então a apartir das 11 horas que chegou a 

polícia né, a RONE, a GOE e tudo mais, que entrô na frente né, mas 

na hora que ela entrô ela já recebeu tiro também dos pistolero né, 

dos jagunço, e aí tivemo que dá uns grito, e grito, e nóis se recuava 

nos grito e a polícia entrô e os pistolero alguns correro né. Teve uns 

3, 4 que polícia conseguiu pegá lá dento com arma e tudo mais, mais 

os demais correro pá outras fazendas vizinhas que dá apoio também 

prá aquela área. Na verdade em 97 foi feita a primeira vistoria, e o 

laudo deu como ela era improdutiva na época né. Então foi feito outro 

laudo agora recente pelo INCRA, e lá também consta que ela é 

improdutiva a área. Ela tava num processo, só porque na época em 

2000, 2003 agora, 2002 antes de fazê a mudança aí das eleições e a 

troca do INCRA tudo mais, tinha algumas pessoas que trabalhava no 

INCRA né que não fazia aquela função que deveria fazê que era 
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cumpri com a lei, com a constituição e tudo mais né, e ela distorcia. 

São pessoas que tão lá só prá assumi o cargo. Então, pela 

incompetência do INCRA a área já não teria sido desapropriada. A 

área hoje ela tá num processo já na justiça. Ela tá instância federal 

no Rio Grande do Sul. 

A área possui 1800 hectares, a média de 800 alqueires. O que se diz 

proprietário, ele é da região de Paranavaí, que na verdade assim, 

nóis encontramos vários documentos lá dentro que hoje tá na mão 

do pessoal da Terra e Direitos Humanos em Curitiba que constava 

que não só o fazendero pagava os pistolero né, que tinha os recibos, 

os contrato e tudo mais, com a firma deles, como os arrendatário, 

que a fazenda, a maioria da fazenda tava arendada, tanto na questão 

pecuária de gado, a questão de lavoura, mandioca, sorgo e tudo 

mais. Então assim, nos contratos tinha que o fazendero e os 

arrendatários pagava a média de 300, 400 reais por mês prá cada 

jagunço que ficava lá, e tem o nome dos jagunços, tem uma lista 

muito grande assim também de telefones da polícia envolvida, 

delegado das cidades vizinhas. Mais de 180 números de telefone 

aqui da região e de Mato Grosso. Então os jagunços que tava lá, 

tava bem preparado né. Tem notas que foi comprado de munições 

também pelo fazendero né, é de 2500 reais de gasto com munições 

e armamento prá jagunçada se armá. A fazenda na verdade ela 

abrange três municípios, o município de Planaltina, Guairaçá e 

Amaporã. Ela tá dividida em três municípios alí. Era uma área que já 

tinha sido ocupada em 98 pelo MST também, e dispejado em 2000 e 

agora nóis reocupamos ela né, e agora a idéia é nóis fazê com que 

aquilo se torne um grande assentamento. Segundo o INCRA coloca, 

que agora tá na instância federal, não é mais aqui no estado, é 

instância federal, então eles tão esperando a ordem lá de cima. 

Agora na verdade logo depois da ocupação teve várias reações da 

UDR de Paranavaí, fez várias pressões e tudo mais prá impedi, até 

ameaçando que ia colocá 180 pistolero prá vim fazê um massacre e 

tudo mais, assim psicologicamente amendontrá as famílias, e prá tirá 

lá de dentro. Alguns ficam com medo, mas a gente coloca a 

necessidade prá se organizá. Mas que a área tá nesse processo, tá 

numa instância federal e acredito eu né, que logo logo talvez a gente 
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vai sabê. Mas a gente sabe que o processo é longo, é lento né, 

várias instâncias tem que passá. 

O MST encara essa violência, de uma forma assim com bastante, 

não digamos medo, mas corage. Vamo dizê assim, o MST tem 

corage encara pistolero? Não, é pela uma necessidade, na verdade a 

gente ocupa a área, ocupa a fazenda né, porque lá no artigo 184 da 

Constituição tá constano que toda área que não cumpri com a sua 

função social deve ser destinada prá Reforma Agrária, e aí como os 

órgãos que é da competência de fazê isso, não cumpre, então cabe 

a nóis se organizá e ocupá o latifundio prá pressioná, prá fazê com 

os órgãos cumpra aquela lei que tá lá. Então nóis tamo agindo dentro 

da lei, agora de os fazendero se armá, e criá toda essa violência aí, 

nóis encaramo como uma necessidade de lutá pra sobrevivência 

nossa né. Agora que na verdade, não é muito bom, tanto prá nóis 

seres humanos, a gente sabe que foi a vida de um cumpanheiro 

nosso, mais cumpanheiros que foram ferido, nóis não agimo com 

essa forma, de usá arma, de usá a violência e tudo mais. 

Esse assassinato do Elias é o segundo assasinato que acontece, o 

primeiro foi em 97 com o cumpanheiro Sebastião Camargo Filho, 

aqui na área onde hoje é o assentamento Sebastião Camargo, aqui 

na região de Marilena, no município de Marilena. Então foi o primeiro 

né, que levou um tiro de 12 também na cabeça, e esse aqui já é o 

segundo aqui mais na nossa brigada11, mas em Querência 

aconteceram outros. E infelismente dessa forma a violência 

prosssegue com trabalhadores rurais (ROQUE, 2004). 

A manchete do jornal exposta na figura 3 retrata o episódio relatado por Valdair. 

Margarida Moura encontrou uma frase bem ao estilo camponês para definir a luta dos 

pequenos trabalhadores rurais, que em meio a tantos descasos e volências, permanecem 

em pé, contrariando teorias que acreditam no seu desaparecimento.“A porteira pode estar 

sendo fechada pelos poderosos, mas, por outro lado, as cercas podem ser e são 

derrubadas, a cada dia, pelos subalternos e expropriados” (MOURA, 1986, p.52). 

É exatamente esse processo que estamos acompanhando no Noroeste do Paraná. 

                                                           
11 Valdair Roque se refere a “nossa brigada”, aos assentamentos e acampamentos que fazem parte do 
MST polo do município de Terra Rica, vinculados à secretaria do Movimento, localizada nesse mesmo 
município. 
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Figura 3 – Ocupação da Fazenda Santa Filomena No Noroeste do Paraná 

Fonte: Jornal Diário do Noroeste. 
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Organização: HARACENKO, Adélia. 

5 - O DISCURSO DA REFORMA AGRÁRIA HOJE 

O discurso sobre o tema da reforma agrária é, sem dúvida, um dos mais equivocados 

nos embates políticos e partidários deste momento no Brasil, conforme comentário de José 

de Souza Martins (2000, p. 87). Segundo o autor, é equivocado pela maneira como é 

proposto nos diferentes meios; também pela grande carga de subinformação que o 

acompanha e pela real ignorância do tema que se manifesta em muitas das opiniões, 

porque todos parecem e querem dar a sua contribuição sobre o assunto, desde a 

apresentadora de TV ao dirigente estudantil. 

Desde muito, na história do Brasil, o tema da reforma agrária é estudado e comentado, 

mas esses estudos e comentários se mantiveram, porém, subalternos as ações práticas 

para que se ocorra a reforma esperada que leve ao desenvolvimento eqüitativo de um país 

continente: 

Na prática, as ações governamentais só vão se manifestar na 

medida em que fatores ou forças íntrinsecas ou extrínsecas à 

problemática agrária interna passam a inserir no contexto desta 

questão. Aí sim a Reforma Agrária entra em marcha, mas nos limites 

da pressão que tais movimentos conseguem imprimir na máquina 

burocrática do sistema de governo (SERRA, 1992, p.11). 

É essa pressão que fazem os movimentos sociais de luta pela terra seguirem adiante na 

busca do objetivo maior, que é a conquista da terra perante os órgãos oficiais, visto que a 

luta pela reforma agrária tornou-se visível no cenário político brasileiro a partir do momento 

em que os trabalhadores rurais colocaram em primeiro plano a luta pela terra. Conforme 

Fernandes: 

No processo histórico de desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

estas lutas renasceram, nas últimas décadas, irrompendo na 

realidade com a construção de novas formas de organização social 

no campo das conflitualidades, e se desenvolveram nos processos 

de espacialização e territorialização dos movimentos sociais na luta 

pela terra (FERNANDES, [2000?], p. 1). 

As transformações das últimas três décadas, na agricultura, que são consideradas 

recentes, como a modernização da agricultura e a implantação do capital monopolista, 

contribuíram para estimular os problemas sociais e econômicos no campo e na cidade, com 

isso adiando a possível solução de uma reforma na agricultura brasileira. Embora haja essa 

transformação de modernidade no campo, a questão agrária que se discute atualmente 
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ainda traz consigo os mesmos e velhos problemas históricos, os quais são destacados por 

Fernandes ([2000?], p.1): 

A intensificação do aumento da concentração da propriedade da 

terra e por conseguinte a impossibilidade de acesso à terra pelos 

camponeses; as diversas trajetórias de milhões de migrantes em 

busca de um lugar no território brasileiro, ou até mesmo fora dele; os 

privilégios do empresariado que, através da política de 

desenvolvimento agropecuário, se apropriam da quase totalidade dos 

financiamentos agrícolas; a expansão do assalariamento e da 

exploração dos trabalhadores; as relações desiguais que subordinam 

o trabalho familiar camponês às grandes empresas agro-industriais; 

as diferentes formas de violência contra os movimentos organizados 

que resistem, lutando pela cidadania; a não existência de uma 

política de reforma agrária após a fracassada experiência de 

realização do Projeto Nacional de Reforma Agrária etc. 

Nesse processo de transformação em que se encontra o campo na atualidade, os 

problemas citados são parte das desigualdades e contradições do modo capitalista de 

produção. Não podemos compreender a questão agrária no discurso atual sem 

compreender como se dá essa contradição do desenvolvimento do capitalismo, assim 

explicada pelo professor Ariovaldo de Oliveira: 

O desenvolvimento capitalista se faz movido pelas suas 

contradições. Ele é, portanto, em si, contraditório e desigual. Isso 

significa dizer que para que seu desenvolvimento seja possível, ele 

tem que desenvolver aqueles aspectos aparentemente contraditórios. 

É por isso que vamos encontrar no campo brasileiro, junto com o 

processo geral de desenvolvimento capitalista que se caracteriza 

pela implantação das relações de trabalho assalariado, os bóias-frias 

por exemplo, a presença das relações de trabalho não capitalistas 

como, por exemplo, a parceria, o trabalho familiar camponês, etc. 

Este desenvolvimento contraditório ocorre através de formas 

articuladas pelos próprios capitalistas que se utilizam dessas 

relações de trabalho para não terem que investir na contratação de 

mão-de-obra uma parte do seu capital. Ao mesmo tempo que, 

utilizando-se dessa relação sem remunerá-la, recebem uma parte do 

fruto do trabalho desses trabalhadores parceiros ou camponeses, 

convertendo-a em mercadoria, vendendo-a, portanto, e ficando com 
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o dinheiro, ou seja, transformando-a em capital (OLIVEIRA, 2002, 

p.46). 

Martins (1986), em seu clássico “O Cativeiro da Terra”, também explica como ocorre 

essa contradição da reprodução do desenvolvimento capitalista: 

A minha hipótese é a de que o capitalismo, na sua expansão, não só 

redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, 

mas também engendra relações não-capitalistas igual e 

contraditoriamente necessárias a essa reprodução. (....) A produção 

capitalista de relações não-capitalistas de produção expressa não 

apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também 

a reprodução ampliada das contradições do capitalismo. (...) O 

capitalismo engendra relações de produção não-capitalistas como 

recurso para garantir a sua própria expansão, como forma de garantir 

a produção não capitalista do capital, naqueles lugares e naqueles 

setores da economia que se vinculam ao modo capitalista de 

produção através das relações comerciais (MARTINS, 1986, p. 19-

21). 

 O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, principalmente com a 

agroindústria, nas últimas décadas, estimulou a grande propriedade, através dos 

mecanismos tecnológicos implantados na agricultura, e possibilitou que o capitalismo se 

desenvolvesse de uma maneira mais rápida e mais concentrada. Diante dessa conjuntura, 

Stédile (2002) observa que para a burguesia brasileira não é mais necessário que se faça a 

reforma agrária para desenvolver o capitalismo, ou para desenvolver o mercado interno, 

porque o modelo de capitalismo aqui implantado, acoplado aos interesses dos monopólios e 

das multinacionais, foi viabilizado com a estrutura de propriedade concentrada aqui 

existente. O fato de existirem grandes propriedades facilitou que se implantasse de maneira 

mais rápida o crédito rural, uma modernização mais rápida, a mecanização e a monocultura. 

Nestas duas últimas décadas o campo brasileiro assiste à entrada de três formas clássicas 

do capitalismo. A primeira, a acumulação, permite aos grandes proprietários acumular cada 

vez mais, estimulados – é claro - pelas políticas econômicas e subsidiados para que 

produzam para exportação. Outra é a concentração, pois o capitalista não está mais 

satisfeito em acumular dentro da sua própria empresa e passa a comprar as propriedades 

dos vizinhos e a terra dos pequenos proprietários. A terceira é a centralização, ou seja, o 

capitalista não está mais satisfeito apenas com o seu negócio, e passa a atuar em vários 

setores, não ficando apenas com a agricultura, mas também no comércio, indústria e capital 

financeiro. 
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A agroindústria também foi um elemento novo, e hoje grande parte dos alimentos 

consumidos pela população passam por um processo agroindustrial. Por fim, o outro 

elemento que caracterizou o desenvolvimento do capitalismo foi a introdução de uma 

agricultura moderna, porém, destinada à exportação. “Então o capitalismo acabou com as 

alternativas para a pequena propriedade, de um outro modelo de agricultura” (Stédile, 2002, 

p.315). 

Será que estamos tratando de uma “Reforma Agrária, o Impossível Diálogo sobre a 
História Possível” como comenta Martins (2000)? Ou deixaremos o otimismo prevalecer e 

acreditar que: 

Jovens lideranças do setor empresarial cada vez mais se dão conta 

de que o país não sairá do buraco sem um amplo programa social 

que viabilize uma certa redistribuição de riqueza. Cada vez mais se 

fala na necessidade de estabelecer, a partir da supressão da 

inflação, um novo modelo institucional apoiado num grande projeto 

de crescimento econômico orientado para otimizar as condições 

sociais, e não para enriquecer minorias (VEIGA, 2002, p. 304). 

 Diante do que constatamos até aqui, acreditamos que, para o Brasil entrar no 

considerado “primeiro mundo”, necessariamente terá que realizar uma reforma agrária que 

desative os latifúndios improdutivos, beneficie os pequenos proprietários - oferecendo-lhes a 

oportunidade de se tornarem agricultores familiares viáveis, - transforme arrendatários em 

proprietários e ofereça terra aos filhos desses agricultores para que o processo continue. 

Urge, enfim, uma reforma agrária guiada pelo fomento e apoio à agricultura familiar 

brasileira. Pensar numa reforma agrária nesse modelo é também pensar numa política 

agrícola que deixe de viabilizar o favoritismo aos setores oligárquicos da agricultura no país, 

setores estes fortalecido nas últimas décadas, devido ao apego da elite ao modelo colonial-

exportador de crescimento. 

Portanto: 

Estamos em face de um processo histórico em que claramente 

interesses contraditórios se combinam e forças contraditórias se 

empenham numa certa mesma direção básica. Não só grupos 

populares estão querendo, mais do uma reforma agrária. Querem 

uma revisão do direito de propriedade ao contestarem na prática sua 

legitimidade. Também o Estado, e mesmo setores das elites (como 

os intelectuais, a classe média, setores das forças armadas, as 

igreja) estão empenhados nessa revisão, ainda que de diferentes 

modos, mesmo que se desentendam em relação aquilo em que de 
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fato pensam da mesma maneira. A questão agrária hoje é um 

conjunto de pontas desatadas desse longo e inacabado processo 

histórico (MARTINS, 2000, p. 93). 
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