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Resumo 
 
O presente texto analisa a ação pastoral da Igreja Católica da Diocese de Guarabira em meio aos 
conflitos trabalhistas e os conflitos pela terra no município de Alagoa Grande-PB, localizado na 
microrregião do Brejo paraibano, Nordeste brasileiro. Trata-se de uma região onde a pobreza e a 
concentração de terra e de riqueza de alastrou rapidamente na década de 1980. Neste contexto, a 
Igreja foi um canal através do qual os trabalhadores puderam se organizar para encabeçar uma 
luta contra as elites agrárias locais e regionais. Além disso, observa-se a partir dos depoimentos 
e dos documentos consultados a relação existente entre a luta dos assalariados rurais e os 
camponeses posseiros, muitos dos quais resultaram em assentamento rurais.  
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INTRODUÇÂO 

 

O objetivo deste texto consiste em compreender o significado da ação pastoral 

da Igreja na luta pela terra no município de Alagoa Grande-PB, localizado na 

microrregião do Brejo Paraibano, ambos situados na região Nordeste do Brasil. 

Buscamos realizar uma reconstrução do processo histórico-territorial dos conflitos que 

culminaram no surgimento dos assentamentos rurais presentes atualmente no município. 

Além disso, enfatizamos a ação pastoral da Igreja Católica da/na região para 

organização social dos trabalhadores e as transformações territoriais decorrentes do 

processo de luta, cujos assentamentos são a principal evidência.  

Para isso, tomamos como fontes principais de análise os relatos de antigos 

moradores que atualmente vivem nos assentamentos, os depoimentos de agentes 
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pastorais ligados à Diocese de Guarabira3, bem como um conjunto de documentos 

impressos do acervo da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e de outras fontes 

jornalísticas de circulação local e nacional.  

O município de Alagoa Grande-PB, dentre os municípios que compõe a região 

da diocese de Guarabira, é um caso particular no que se refere à luta pela terra e às 

organizações populares. Nesta localidade ocorreram os mais diversos tipos de conflitos 

que vão desde a luta dos trabalhadores posseiros, para não serem expulsos da terra, até a 

luta dos trabalhadores assalariados das Usinas de cana de açúcar4. Essas lutas contaram 

com trabalho educativo, de mobilização e de conscientização desenvolvido pela Igreja 

Católica da Diocese de Guarabira que, através de seus vários serviços pastorais – 

fundamentados pela teologia da libertação –, cumpriu um papel decisivo seja no 

acompanhamento direto dos conflitos por terra, seja na organização para um movimento 

de renovação sindical, pois o antigo sindicato era considerado ‘pelego’5. Essa ação 

pastoral – embora nem sempre lembrada por estudiosos da questão sindical do campo – 

foi determinante para a ampliação das lutas populares e para as consequentes conquistas 

territoriais dos trabalhadores. Até porque, como veremos, as influencias teológicas e as 

táticas de luta se articulavam entre os agentes pastorais e os principais sindicalistas. 

A da questão da terra, desde a década de 1980, esteve articulada à luta sindical e 

não podemos entender sua dinâmica agrária, sem que compreendamos a emergência do 

novo sindicalismo rural. Tal movimento ganhou grande expressividade com as lutas de 

Margarida Maria Alves, quando a mesma presidiu o Sindicato de Trabalhadores Rurais 

de Alagoa Grande-PB, Adiante, teceremos algumas considerações acerca dessa 

renovação sindical, desencadeada no início dos anos 1980, bem como sobre a trajetória 

política de Margarida, para que possamos entender a efervescência das lutas sociais e as 

repercussões territoriais articuladas desse processo em Alagoa Grande-PB. 

 

 

                                                           
3 Região delimitada pela a Igreja católica. 

4 Além disso, se faz indispensável mencionar a existência de comunidades quilombolas, a exemplo da 
comunidade Caiana dos Criolos, que mantém viva a cultura dos negros que aqui foram explorados 
durante séculos.    

5  Termo designando a ações dos sindicatos que estão coniventes com os interesses patronais em 
detrimento dos direitos dos trabalhadores (ROSSI; GERAB, 2009). 



Margarida Maria Alves e as lutas dos trabalhares rurais em Alagoa Grande-PB 

  

 No dia 12 de agosto de 1983, os jornais anunciaram a morte da sindicalista 

Margarida Maria Alves, no município de Alagoa Grande-PB, com um tiro no rosto, na 

frente de sua casa e dos filhos. O significado desta morte e a brutalidade como foi 

realizada permite entender uma série de conflitos que estavam acontecendo na região do 

Brejo paraibano e em quase todo o Estado da Paraíba, sobretudo nos lugares por onde a 

atividade canavieira se expandiu. 

Esse fato representou, antes de tudo, uma reação da classe patronal canavieira 

contra um sindicalismo renovado, que surgira no início dos anos 1980, e que tinha como 

bandeira de luta prioritária a cobrança dos direitos trabalhistas. Esse movimento ficou 

conhecido como “novo sindicalismo rural” e se caracterizou pela conversão dos antigos 

sindicatos “pelegos” ou “sindicatos dos padres” em entidades altamente combativas, 

cobrando os direitos dos trabalhadores rurais. O depoimento da sindicalista de Alagoa 

Grande-PB, Maria da Penha6, tratando sobre a morte de Margarida, é muito 

esclarecedor do momento vivido no município: 

 

Margarida Maria Alves morreu porque lutou contra os interesses 
dos patrões, dos grandes proprietários de terra [...] que não queriam 
nem mesmo dar ao trabalhador o que já era dele, o que a própria Lei 
dizia que era direito do trabalhador [...] Margarida jogou ações contra 
eles na justiça. E já iam 72 ações na justiça, cobrando férias, 13º e 
carteira assinada. Quando os patrões começaram a pagar isso, 
começaram a ver que estava dando prejuízo no bolso deles, ou melhor, 
estavam roubando menos do trabalhador. Começaram a ficar com raiva, 
até mandar matar a companheira Margarida na tarde do dia 12 de agosto 
(Relato de Maria da Penha, 1986. Grifo nosso). 
 

  Podemos acompanhar a narrativa desse lamentável fato também no depoimento 

da sindicalista Maria Preta, do município de Araçagi-PB,  que também teve participação 

efetiva na luta sindical e na luta pelos direitos das mulheres em toda a região do Brejo. 

Segundo ela: “[...] a luta quando mataram Margarida em 83[...] a causa da morte 

foi pelas férias remuneradas e a carteira assinada”. Depois de nos relatar o exposto 
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acima, Maria Preta dá uma pequena pausa e canta um refrão que sintetiza as 

reivindicações de Margarida à frente do Sindicato de Trabalhadores Rurais: 

 
                                          “Margarida só queria 

nossa carteira assinada, 
                                  décimo terceiro salário, 
                                 e férias remuneradas. 

 
   Jesus cristo que é pai, 
Olhai nosso maltrato. 
     Abençoai Alagoa Grande, 
E defendei o sindicato”. 
 

Esse momento descrito nas falas das sindicalistas Maria da Penha e Maria Preta, 

diz respeito a um período bastante conflituoso da história de Alagoa Grande-PB, pois 

marca também um instante de ampliação da solidariedade dos trabalhadores na luta 

sindical, devido ao agravamento das condições de trabalho, o que impulsionou a eclosão 

de diversos tipos de tensões, a exemplo dos moradores espoliados e dos canavieiros 

precarizados.  

O que Margarida representou para ampliação desse movimento de renovação 

sindical? O que representou sua luta para que entendamos a configuração territorial 

atual do município de Alagoa Grande-PB, sobretudo após a falência do setor 

canavieiro? Como surge a figura de Margarida enquanto principal líder sindical no 

Brejo? Faremos uma breve trajetória da vida da sindicalista para possamos responder a 

essas questões a partir de sua trajetória política e, assim, elucidar o processo das lutas 

sindicais na região.   

  Filha dos camponeses Manuel Lourenço Alves e Alexandrina Inácia da 

Conceição, a mais nova entre nove irmãos, Margarida Maria Alves nasceu no dia 5 de  

agosto de 1933, no sítio do Jacu em Alagoa Grande-PB. Mesmo ingressando no 

trabalho da agricultura aos oito anos, conseguiu chegar até a 4ª série do antigo primário. 

Aos vinte e oito anos mudou-se para o centro da cidade de Alagoa Grande-PB e se 

casou com o agricultor Severino Casimiro – futuro presidente do sindicato de Alagoa 

Grande –, com quem teve seu único filho, chamado José de Arimatéia Alves, no ano 

de1975. Iniciada na vida sindical pelo seu marido, desenvolveu sua vida política e 

sindical como filiada do Sindicato Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande-PB, depois 



como funcionária, até concorrer aos pleitos de direção e ser eleita pela primeira vez 

presidente em 1973, dirigindo o sindicato nos doze anos seguintes (FERREIRA, 2013)7. 

  À frente do sindicato, como mostrou Tosi (1988), Margarida, inicialmente, não 

assume uma atitude radical em relação à classe patronal da região, comandada pelo 

usineiro Aguinaldo Veloso Borges, principal líder do grupo da Várzea – e que seria o 

mandante de seu assassinato em 1983. Entretanto, com o passar dos anos e do 

agravamento das condições de vida e de trabalhado no campo, a postura de Margarida 

vai sendo transformada em uma posição cada vez mais radical.   

 Outros fatores também contribuíram para mudança na ação política do sindicato 

de Alagoa Grande-PB. Um deles, diz respeito à relação que o sindicalismo matinha com 

uma ala renovada da Igreja católica, nos moldes da teologia da libertação, nesse 

momento histórico, representada por Dom Marcelo Cavalheira. Além de ser fortemente 

religiosa e ligada à Igreja, Margarida estabelece, inicialmente, relações com várias 

organizações sociais pensadas pela diocese de Guarabira, sobretudo com a CPT8. 

Posteriormente ganha maior autonomia na ação política, ligando-se a outras 

organizações populares.  

 Ao avançar na sua trajetória política, Margarida participou da formação do 

Centro de Educação do Trabalhador Rural- CENTRU, fundado em 1980, em Olinda-

PE. Em 1981, Margarida foi eleita para a diretoria do CENTRU regional na Paraíba, 

cujo objetivo consistia em desenvolver um projeto educativo e de conscientização 

libertadora nos termos do método de Paulo Freire. Nesse momento, a educação popular 

cumpriu papel fundamental para a luta contra o latifúndio, pois além de alfabetizar 

rapidamente a grande massa de trabalhadores, contribuiu para a organização dos 

mesmos e no auxílio às lutas por libertação da opressão (FERREIRA, 2013).  

A partir de sua inserção cada vez maior na cena política em defesa dos direitos 

dos trabalhadores, Margarida foi se tornando uma ameaça aos interesses patronais da 
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8 Me lembro muito bem que ela andou por 3 e meio ou 4 anos ao lado da gente no carro... e juntamente 
com o SEDUP [...] quando ela morreu [...] era no final da primeira semana que no brejo havia sobre os 
sindicatos...promovida pelo SEDUP no Paulo VI [...] o primeiro encontro de sindicalistas que deviam ser 
combativos e não pelegos. Então no final desta semana na qual ela participou aconteceu o assassinato dela 
[...] mas era [...] margarida uma pessoa nossa. Então foi assim que agente se conheceu e tanto a diocese 
quanto o SEDUP [...] nós trabalhamos juntos com Margarida ( Depoimento do Padre Luiz Pescarmona, 
novembro de 2014). 



região canavieira, o que se constituiu no principal motivo de sua morte. No dia 12 de 

agosto de 2013 foi celebrado com pesar o aniversário de 30 anos da morte de 

Margarida, mas o que pudemos observar é que verdadeiramente da “Margarida brotou 

outras Margaridas”, de modo que sua luta indicou caminhos de luta social para os 

trabalhadores oprimidos da terra.        

Embora pareçam reivindicações simples, a luta pelos direitos trabalhistas 

representou o ponto chave para o desmantelamento do latifúndio canavieiro em Alagoa 

Grande, sobretudo pelo enfrentamento à Usina Tanques. De acordo com o agente 

pastoral Giuseppe Tosi, as ações na justiça – também narradas acima por Maria da 

Penha e por Maria Preta –, representaram a gota d’água para a derrocada da atividade 

agroindustrial da usina que já estava à beira da falência, sobretudo devido à crise do 

Proálcool e à consequente redução de incentivos fiscais destinados ao setor 

sucroalcooleiro:  

 
Ela (Margarida) entrava com ação na justiça e acompanhava a luta da 
terra. Mas acho que o ponto que causou a morte dela foi isso: ela 
despontar como uma liderança que desafiava o grupo da várzea que 
já estava em decadência. Porque esta luta dos canavieiros foi a gota 
d’água para derrubar o grupo – economicamente, porque as usinas 
estavam fechando. Nesse período, tanto a Usina Tanques quanto a Santa 
Maria fecharam. E aí os sindicatos entraram com ações na justiça e 
conseguiram indenizações ou em dinheiro ou em terra. Então a estrutura 
agrária do Brejo - dessa região pelo menos, mudou radicalmente. Os 
grandes latifúndios, as grandes usinas quebraram e só sobraram os 
engenhos e uma parte da terra foi retaliada – dívida entre os 
trabalhadores como indenização (Depoimento de Giuseppe Tosi em 
fevereiro de 2014. Grifo nosso).  

  

 O depoimento da Irmã Valeria Rezende também aponta para essa relação entre 

os conflitos trabalhistas e a fragmentação da propriedade da terra. Segundo ela:  

Quando se conseguia convencer o povo e o povo tinha coragem de 
entrar com uma causa trabalhista contra o senhor de engenho, contra a 
usina, que a dívida trabalhista era maior do que o valor da terra e 
da usina. Então a usina Santa Maria (Areia-PB) foi entregue aos 
trabalhadores, a Usina Tanques aos trabalhadores, propriedades inteiras 
foram entregues aos trabalhadores, engenhos inteiros aos trabalhadores 
como pagamento, em terra. O pessoal aceitou receber o pagamento em 
terra. Foi uma reforma agrária feita na base do conflito trabalhista 
(Risos) (Depoimento de Irmã Valeria Rezende, Novembro de 2013). 

  



Nesse contexto, pagar a dívida trabalhista significou a falência para os patrões 

que logo reagiram violentamente contra as formas de mobilização sindical, como ficou 

claro no crime brutal contra Margarida. Segundo Tosi (1988), isso se explicaria pelo 

fato dos proprietários estarem conscientes da ameaça que significaria uma cobrança 

massiva dos direitos e de que uma vitória dos moradores na justiça poderia – como 

aconteceu – desencadear a cobrança da dívida trabalhista de outros trabalhadores. Para 

não pagar as causas, os proprietários recorriam a todos os meios, desde o uso de sua 

influência política e econômica até a manipulação de decisões judiciais9.  

As mobilizações por melhores condições de trabalho continuaram se acirrando 

com a participação cada vez mais expressiva dos trabalhadores das áreas canavieiras. 

Na busca de garantir o respeito por seus direitos, muitos trabalhadores chegaram a 

impedir a passagem de caminhões carregados de cana e com trabalhadores cooptados 

(conhecidos como “fura greve”). Durante oito dias, a greve dos canavieiros, em 1984, 

contou com a participação de 80% dos trabalhadores da zona canavieira que 

conseguiram parar as duas Usinas do Brejo. No entanto, a Usina Tanques continuou 

moendo, mesmo que de forma reduzida, recorrendo a uma forte repressão armada contra 

o movimento grevista, que mesmo frente à repressão, conseguiram colocar uma extensa 

pauta de reivindicações em discussão (TOSI, 1988, p. 81). 

Essas reivindicações, abordadas em detalhes nas cartilhas produzidas pelo 

SEDUP, bem como no filme “Bagaço de Cana”10, contribuíram para que alguns 

trabalhadores recebessem mais que os direitos trabalhistas, sendo também beneficiados 

pela desapropriação das terras da Usina Tanques. Daí derivou-se uma série de 

desapropriações que converteu centenas de trabalhadores em pequenos proprietários 

rurais. Segundo Tosi (1988): 

 

ao entrar com uma ação trabalhista na justiça, ou fazer um acordo no 
sindicato, muitos trabalhadores não visam à indenização em dinheiro, 
mas em terra. O objetivo é se transformar em pequenos produtores 
autônomos, ter uma terrinha para trabalhar e sustentar sua família. No 
Brejo esta aspiração é muito comum entre os assalariados devido ao 
processo de expropriação mais recente e a relação com a terra que 
muitos canavieiros ainda mantêm (TOSI, 1988, p.89).  

                                                           
9 Ver isso detalhes em Paiva Neto (2012). 

10 Documentário dirigido por José Barbosa e Alberto Casagrande, baseado na pesquisa realizada na zona 
canavieira da Paraíba entre 1984 a 1986. Pesquisa de José Roberto Novaes e texto de Regina Reyes 
Novaes. 



 

Esse processo significou uma ampliação das formas de mobilizações em prol de 

melhorias nas condições de vida e de trabalho11 no campo, o que acarretou, em vários 

casos, no ganho da terra, conforme observou o Diácono Severino, da CPT de Guarabira: 

 
[...] o INCRA desapropriou todas as áreas. Evidentemente que o 
dinheiro que o INCRA pagou, da terra e dos bens, esse dinheiro já era 
bloqueado. Quando o INCRA ia pagar um valor x por alguma área, a 
justiça já bloqueava. Então ao invés do dinheiro ir para os herdeiros da 
usina já era para pagar (aos trabalhadores). Então a maioria dos 
canavieiros de Pilões e de Alagoa Grande receberam o direito 
trabalhista e o INCRA, nós indicamos o nome, para fossem assentados. 
Então recebem as ações, mas também, foram assentados 
beneficiados pela reforma agrária. (Depoimento do Diácono Severino 
em Janeiro de 2013). 
 
 

 Pensamos que esses resultados de reconfiguração territorial provocadas pelo 

ganho de terra pelos trabalhadores só foram possíveis devido à iniciativa pastoral da 

Igreja católica da região12, que teve sensibilidade em identificar nas causas dos 

oprimidos do campo a possibilidade de uma mudança. Para se ter uma ideia, até 1979 – 

época em que o Centro de Orientação dos Direitos Humanos –, entra em atividade na 

assessoria jurídica a 12 Sindicatos de Trabalhadores Rurais da região do Brejo, quase 

não havia ações na justiça contra os patrões. Entretanto, devido ao apoio de serviços 

ligados à Diocese de Guarabira, como o referido Centro, o SEDUP e a Pastoral Rural, 

aumentaram expressivamente o número de ações trabalhistas a ponto de ser necessária a 

criação de uma Junta de Conciliação e Julgamento, que funcionou em Guarabira, a 

partir de 1987 (TOSI, 1988, p. 85).  Esse aumento de reivindicações sociais se explica, a 

nosso ver, não apenas pelo agravamento das contradições no campo, mas, sobretudo, 

pelo apoio dos grupos organizados pela Igreja, indicando os caminhos e criando 

possibilidades – onde antes não havia –, de mobilização social da classe trabalhadora.  

                                                           
11 Um ano após a morte de Margarida, em 1984, eclodiu a primeira greve dos trabalhadores rurais nos 36 
municípios que compunham a região canavieira da Paraíba, contando com 120 canavieiros em greve por 
8 dias. As principais reivindicações eram: a tabela de tarefas, sítio, acidentes de trabalho, delegados 
sindicais, assinatura de carteira, comprovante de pagamento, salário, férias e 13º mês (FREITAS, 1994).  

12 Durante os oito dias que durou a greve a Igreja manifestou seu apoio através da criação de um fundo de 
greve recolhido nas portas da Igreja para dar possibilidade real de manter os trabalhadores firmes no 
movimento (TOSI, 1988, p.80). 



 Esse trabalho de formação popular se inicia com a atuação do SEDUP, tendo em 

vista a grande necessidade de alfabetização dos que seriam os futuros líderes que 

encabeçariam as oposições sindicais na região. Como em toda a região da diocese de 

Guarabira existia um grave problema de analfabetismo e ser alfabetizado era uma 

condição para se candidatar às eleições sindicais, o SEDUP focalizou suas atenções na 

formação dos trabalhadores engajados nessas oposições. Como esclarece Valéria 

Rezende: 

 
agora tem grupos capazes de fazer oposição sindical e tomar o 
sindicato, só que precisava ser alfabetizado para poder se candidatar e 
fazer parte da diretoria do sindicato. E tinha um problema de 
alfabetização dramático. Então agente começou a fazer o movimento de 
alfabetização popular, movimento de alfabetização popular que era 
assim: alfabetizar os companheiros é uma tarefa política! Então 
eram os próprios companheiros que eram formados, agente criou toda 
uma metodologia, todo um material, uma metodologia muito própria 
[...] quem era alfabetizado numa comunidade, num grupo que fosse de 
conflito de terra, que fosse de oposição sindical, que fosse das mulheres 
ia também alfabetizar os seus companheiros. Então agente fornecia o 
material e o treinamento. Eu mesma quando to contanto pra você fico 
espantada, porque era tudo isso e mais alguma coisa ao mesmo 
tempo!(risos).  

 

Esta mudança na perspectiva sindical, observada em Alagoa Grande-PB, trouxe 

contribuições significativas para a luta pela terra. Como discutimos anteriormente, a luta 

pela posse da terra, em muitos casos, se confundiu com a luta pelos direitos trabalhistas, 

ambas se caracterizando como resistência à sujeição do trabalho. Atualmente, podemos 

observar os efeitos desse processo através da grande quantidade de assentamentos rurais 

que, antes de tudo, são frutos dessa luta iniciada com apoio da Igreja, através da 

formação de base e, que se ampliou com a renovação sindical, expressa nas ações de 

Margarida e de tantos sindicalistas espalhada(o)s pela região. 

 

A luta pela terra em Alagoa Grande: dos conflitos aos assentamentos rurais 

  

Os primeiros conflitos eclodidos em Alagoa Grande-PB foram registrados a 
partir dos anos 1980, época em que os efeitos da expansão canavieira se ampliaram 
fortemente sobre as terras dos arrendatários, parceiros e moradores. As áreas que antes 
não eram propícias para a atividade canavieira, após os financiamentos do Proálcool, 



passaram a ser alvo de interesses dos proprietários que desejavam expandir a produção 
de açúcar e álcool. 

Num primeiro momento, a expansão da cana provocou a expulsão de várias 

famílias de trabalhadores das fazendas, convertendo-os em trabalhadores assalariados. 

Só em Alagoa Grande-PB, de 1970 a 1980, houve um aumento de 36 % no número de 

trabalhadores assalariados temporários, ao mesmo tempo em que se ampliou o número 

de assalariados permanentes, em 6%, no mesmo período, conforme dados censo 

agropecuário do IBGE. Esses dados comprovam a relação direta que a expansão 

canavieira teve com o processo de expulsão e proletarização nesse município. 

Por outro lado, a crise do setor sucroalcooleiro, de 1980 a 1985, provocou o 

decréscimo do assalariamento temporário (em - 61 %) e permanente (em - 48,6%). Se 

num primeiro momento vários moradores, arrendatários e posseiros foram expulsos da 

terra e transformados em trabalhadores da cana, em outro, a crise desse setor provocou a 

ampliação do desemprego rural, agravando ainda mais as condições de vida. Em outras 

palavras, os trabalhadores ficaram sem “emprego”13 ao mesmo tempo em que houve um 

desmantelamento das atividades de subsistência que garantiam a sobrevivência de 

famílias camponesas, como observaram acertadamente Moreira e Targino (1997), 

analisando o processo no estado da Paraíba: 

 
A acentuação da proletarização observada recentemente no campo 
decorre de dois eixos do mesmo processo de subordinação da 
agricultura ao capital: de um lado as mudanças técnicas na produção 
agrícola, com o aproveitamento mais intensivo das terras para aumentar 
a produtividade, tem provocado a destruição da policultura alimentar, 
produzida por moradores, parceiros e arrendatários[...]; de outro lado, 
ao desencadear a expulsão e expropriação completa dos lavradores em 
trabalhadores livres[...] É desse modo que eles se convertem em 
assalariados[...] (MORREIRA; TARGINO, 1997, P. 281). 
 

 
O que os autores supracitados discutem é similar ao processo que Marx (1856-

2013), em O capital, compreende como acumulação primitiva que consiste na separação 

histórica dos trabalhadores dos meios de produção. Para Marx:  

 

                                                           
13 A palavra emprego destacada com aspas significa o emprego nas condições que acontecia na cana 
também era uma condição desumana, tendo em vista o desrespeito a direitos adquiridos pela luta dos 
trabalhadores, a falta de equipamentos de segurança no trabalho e no deslocamento, entre outros.    



O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o processo 
de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de 
realização do trabalho, processo que, por um lado, transforma em 
capital os meios sociais de subsistência e de produção e, por outro, 
converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim 
chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o 
processo histórico de separação entre produtor e meio de produção 
(MARX, 1856 – 2013, p. 786).  

  

Para muitos estudiosos, esse processo de acumulação primitiva, descrito por 

Marx (1856-2013), se caracterizou como algo do passado que não teria continuidade na 

sociedade capitalista atual. Entretanto, Lencione (2012), ao discutir a 

contemporaneidade da acumulação primitiva, mostra o andamento desse fenômeno que 

se dá através da espoliação pelo uso da violência, cujo roubo e a expulsão das terras de 

trabalhadores do campo, constituem-se como bons exemplos.  

O depoimento de um trabalhador entrevistado por Freitas (1994) evidencia os 

impactos das atividades agropecuárias desenvolvidas em Alagoa Grande-PB, 

provocando uma reconfiguração, tanto no uso da terra (antes fortemente destinada à 

policultura alimentar), quanto na transformação de antigas relações de trabalho após a 

expulsão dos moradores: 

 
Em 1972, quando surgiu a SUDENE14 aqui no município, essas 
propriedades eram superlotadas de trabalhadores: uns era arrendatário, 
outros era foreiro [...]. Outros trabalhava em área que os patrão num 
cobrava foro deles, usava o sistema de cambão. Eu mim lembro ainda, 
que muitos morador dava dois, três dias de trabalho por semana pra 
fazenda[...] Aí quando surgiu essa bendita SUDENE o que aconteceu? 
O governo aplicou muito dinheiro na mão dos proprietários de terra e 
eles cresceram os olhos na terra. Eles expulsaram os trabalhadores 
tanto da área canavieira como da pecuária, não só aqui, em Alagoa 
Grande mas em toda nossa região. Depois o governo criou o 
PROÁLCOOL e a expulsão foi maior (Entrevista de J. H. da S. 
realizada por FREITAS, 1994, p. 147. Grifo nosso). 
 

O que fica evidente no trecho supracitado é que os trabalhadores espoliados da 

terra, muitas vezes, não tinham alternativa de trabalho, de modo que a única opção de 

sobrevivência consistia no assalariamento – sob precárias condições na cana ou na 

                                                           
14 A SUDENE foi criada em 1959 com o objetivo de coordenar a aplicação de verbas públicas no 
nordeste, salvar a região do flagelo do subdesenvolvimento que, mais que o das secas, à vitimava. 
Embora tenha realizado um levantamento criterioso e demorado sobre as necessidades regionais se 
descuidou um pouco dos problemas humanos, pois não oferece medidas diretas para elevar a curto prazo 
as condições de vida da rural (ANDRADE, 1986, p. 206). 



migração para a cidade –, ou na luta pela terra. Portanto, é exatamente em meio a esse 

contexto que surgiram os mais variados conflitos, envolvendo trabalhadores rurais na 

luta pela terra e pela reforma agrária no município analisado. 

São exemplos desses conflitos de posseiros os sítios denominados: Fazenda 

Vertentes, Engenho Capivara, Engenho do Meio e Engenho Ribeiro de Cima. Todos 

envolveram trabalhadores que resistiam à expulsão da terra, em função da expansão da 

produção de cana promovida pela Usina Tanques. Em geral, as terras pertenciam a um 

proprietário que repentinamente decide vender ou arrendá-las sem respeitar o direito de 

posse das várias famílias de camponeses, que viviam nesses espaços rurais há anos. A 

atitude de resistência dos moradores e posseiros para não serem expulsos, provocavam 

reações dos proprietários que utilizavam de forte influência jurídica e política para 

desocuparem as terras, como de fato ocorreu nesses conflitos citados (MOREIRA, 

1997). 

Muitas vezes o uso da violência era uma evidência da ação dos proprietários que 

se utilizavam do braço repressor do Estado para expulsar as famílias de camponeses, 

como foi visto na descrição de Moreira (1997), sobre a Fazenda Vertentes.  Após 

adquirir as terras da Fazenda Vertentes, a Usina Tanques, buscou – após conseguir uma 

liminar de manutenção de posse, emitida pelo Juíz Irio Paes Barreto –, despejar as 22 

famílias acampadas. Em três horas, todos os trabalhadores foram expulsos por quase 

100 policiais armados com metralhadoras. 

Embora as áreas descritas acima não tenham sido convertidas em assentamentos 

rurais, os conflitos ali ocorridos foram importantes para o aprendizado da classe 

trabalhadora, que diante do jogo de poder em que estava envolvida, entre proprietários 

de terra e Estado, necessitava se organizar politicamente para que o direito a terra fosse 

garantido.  Por isso, pensamos que os assentamentos rurais criados em Alagoa Grande-

PB não são meros projetos de reforma agrária, derivados de uma política 

governamental, mas, antes de tudo, representam a luta dos trabalhadores contra a 

exploração do trabalho.  

 

Os assentamentos e as transformações territoriais em Alagoa Grande-PB 

 

A criação dos assentamentos em Alagoa Grande-PB provocou uma verdadeira 

transformação territorial. Como vimos anteriormente, não se trata de uma simples 

quebra do monopólio sobre a terra, que de fato podemos observar no município, mas da 



modificação de relações de trabalho, de relações com a terra e, principalmente, uma 

ruptura com a exploração a que os camponeses estavam submetidos antes de serem 

assentados. 

Nesse contexto, o município de Alagoa Grande-PB se destaca como um 

complexo de luta pela terra e de conquistas territoriais por parte da classe trabalhadora, 

cujos resultados mais evidentes são os vários assentamentos rurais, surgidos a partir do 

fim da década de 1980 e meados de 1990 (Tabela 3). Esse período histórico 

correspondeu inicialmente ao momento da redemocratização do país, quando o governo 

José Sarney elaborou o I Plano Nacional de Reforma Agrária, embora com pouca 

eficiência no seu cumprimento. Posteriormente, muitos assentamentos surgiram no 

período do governo de FHC (1995-2002), que foi um governo que se destacou tanto por 

ser o que mais assentou, em todo país (termos numéricos), quanto por ser o governo que 

mais criminalizou os movimentos sócias no campo. 
 

 

Tabela 3.  Assentamentos rurais criados Alagoa Grande-PB, por ano de criação, área 
territorial, forma de aquisição das terras e movimento envolvido 
 

Nome do PA Ano da 
criação  

Número de 
famílias 

Área- Há Forma de 
aquisição 

Movimento 
envolvido* 

Quitéria 1993  167,8 Compra Igreja 
Caiana 1996  226 Desapropriada Igreja 
Sapé de Alagoa 
Grande 1996 

 429,7300 Desapropriada Igreja 

Alagoa Nova 1997  402,5 Desapropriada Igreja 
Coração de Jesus 1998  282,1860 Desapropriada Igreja 
Margarida Maria 
Alves II 1998 

 465,6700 Desapropriada Igreja 

Severino Ramalho 1998  295,8200 Desapropriada Igreja 
Maria da Penha I 1998  616,6719 Desapropriada Igreja 
Maria da Penha II 1998  531,2174 Desapropriada Igreja 
Severino Casimiro 1998  150 Desapropriada Igreja 
José Horácio 1998  96,8000 Desapropriação Igreja 
Mns. Luiz 
Pescarmona 1998 

 393,1034 Desapropriação Igreja 

Mares 1993  1.103,9694 Reconhecimento Igreja 
Fonte: INCRA, Projetos de Reforma Agrária Conforme Fases de Implementação – Brasil, 2012. 

 

 

 O município em questão ocupa lugar de destaque no que se refere à 

territorialização da luta pela terra através da criação dos assentamentos rurais, 



apresentando o maior número de projetos da região do Brejo15, bem como o maior 

número de famílias assentadas conforme podemos observar na tabela 5, acima. À 

primeira vista, podemos constatar que o os assentamentos em questão representaram 

uma reconfiguração significativa na propriedade da terra, passando a ocupar cerca 18% 

da área agrícola municipal. (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Área total dos assentamentos rurais em relação área agrícola do Brejo e 
dos municípios do Brejo 

 
 
Região/municípios Área 

agrícola 
total 

Nº de       
PAs** 

Área dos 
PAs. (ha) 

% da área total* Nº de 
Famílias 

BREJO (região) 89.832 34 19.730 22 1551 
ALAGOA 
GRANDE 

22.037 13 4057 18 515 

BANANEIRAS 16.736 8 4851 29 354 
PILÕES 5.185 4 1457 28 129 
AREIA 21.966 7 7777 35 418 
MATINHAS 3.632 1 996 27 50 
SERRARIA 6.703 2 991 15 85 
Fonte: Organizada a partir dos dados do IBGE, 2006. 
*Esse percentual é referente ao total de área dos estabelecimentos agropecuários na região ou município. 
**Projetos de assentamentos 

 

 

Além de terem contribuído para as mudanças que percebemos ao analisar os 

censos agropecuários de 1995 e 2006, nos quais constatamos uma redução da estrutura 

fundiária municipal, os assentamentos proporcionaram mudança nas relações de 

trabalho, antes fundamentada na exploração e na submissão completa do trabalhador 

rural ao capital e à classe patronal. 

Se por um lado, constatamos mudanças passíveis de quantificação da estrutura 

fundiária, por outro estamos conscientes de que os impactos provocados pelos 

assentamentos não são meramente quantificáveis e, por isso, refletem as transformações 

na vida dos camponeses, após a conquista da posse da terra, especialmente no que diz 

respeito às relações de trabalho. A partir do momento em que há uma fragmentação da 

                                                           
15Aqui estamos nos referimos a microrregião do Brejo Paraibano, delimitada pelo IBGE. Atualmente essa 
região é composta por 8 municípios.  



propriedade da terra, também ocorre, simultaneamente, uma reconfiguração nas relações 

de trabalho e de poder pré-existentes. 

Nesta perspectiva, podemos pensar a criação dos assentamentos não apenas 

como o ganho da terra, mas como uma etapa de um processo de luta e resistência dos 

camponeses para não se submeterem à exploração, que os desumanizavam enquanto 

sujeitos sociais. A conversão de antigos assalariados, meeiros, foreiros, moradores, em 

assentados ou pequenos proprietários autônomos, representa, a nosso ver, um salto 

qualitativo, tanto do ponto de vista da produção quanto da qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

Em outras palavras, o surgimento dos assentamentos permite a construção de 

novas sociabilidades que em muitos casos rompem com a estrutura de dominação 

anteriormente vigente. Desse modo, é relevante perceber essas mudanças nas relações 

de trabalho, pois no mundo camponês o trabalho não está voltado para obtenção de 

lucro a partir da produção, mas para atender, sobretudo, às necessidades familiares 

(CHAYANOV, 198116; SHANIN, 2005; PAULINO, 2003; MOREIRA, 2007). 

O ganho da terra pelo trabalhador camponês permite que ele detenha os meios de 

produção e passe a regular/reconhecer seu tempo de trabalho e de sua produção, 

adquirindo relativa autonomia frente ao mercado. Ao contrário de um trabalhador 

assalariado, que é desprovido de qualquer meio de produção, o camponês assentado ou 

não goza de relativa autonomia por deter a terra como seu principal meio de vida. De 

acordo com Martins (1986): 

 
na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela 
trabalha sem o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o 
seu trabalho e do da sua família, ao mesmo tempo que cresce a sua 
dependência em relação ao capital, o que temos não é a sujeição formal 
do trabalho ao capital. O que essa relação nos indica é outra coisa, bem 
distinta: estamos diante da sujeição da terra ao capital (MARTINS, 
1986, p. 175). 

 

Por isso, a autonomia do campesinato não representa sinônimo de independência 

completa em relação ao sistema hegemônico que o envolve, porque é necessário 

reconhecer que os camponeses estão inseridos numa sociedade dominada pelo capital e 

que, em meio às próprias contradições do modelo predominante, é que surge a 

                                                           
16 CHAYANOV, Alexander V. Sobre a teoría dos sistemas económicos não capitalistas. In Silva, J. G. da; 
Stolcke, Verona (org)  questão agraria. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981. 



possibilidade de recriação camponesa (PAULINO, 2003). Por esta razão, a autora 

reitera que: 

 

[...] não se trata de uma autonomia absoluta, que tampouco sugere a 
independência a fatores externos, já que os camponeses afetam e são 
afetados pelas condições circundantes. Antes, deve-se pensar numa 
autonomia que se manifesta na maneira com que o camponeses, 
agregados em unidades familiares e comunitárias, controlam seu tempo 
e seu espaço de forma absolutamente contrastante com a lógica 
dominante (PAULINO, 2003, p.9).   

 
  
Sob essa ótica, é possível pensar a história territorial dos assentamentos não 

apenas pela mera subordinação do trabalho ao capital, mas como possibilidades 

concretas de estabelecer lógicas e modelos alternativos à acumulação capitalista, 

sobretudo na produção de alimentos, fundamentada numa lógica camponesa. Os 

assentamentos, enquanto ponto de partida, se constituem numa possibilidade histórica 

para estabelecer qualidade de vida no campo, desconcentração da estrutura fundiária e, 

principalmente, soberania alimentar. As conquistas territoriais identificadas em Alagoa 

Grande-PB fazem parte desse processo.  

 

Considerações Finais 

 

Com base nos exemplos expostos que revelam o envolvimento dos religiosos 

católicos na luta dos trabalhadores, pensamos que a luta pela terra não se encerra com o 

ganho da terra como evidencia a luta diária de sobrevivência dos camponeses nos 

assentamentos em questão e que pode ser sintetizada pela seguinte fala de um 

trabalhador assentado: “a luta pela terra é difícil, porque vem cadeia, vem prisão, mas 

a luta na terra é muito pior ”17.  

A luta dos trabalhadores marca apenas uma etapa para que o acesso a terra não 

seja negado, num país como o Brasil, onde a concentração fundiária ainda permanece 

muito alta. A experiência dos camponeses que se rebelaram contra o poder estabelecido, 

tanto dos proprietários quanto da justiça ou do Estado, revela o esforço de superação de 

uma condição de subserviência. O ganho da terra representa, por isso, uma substituição 

de uma propriedade da terra compreendida enquanto negócio, para uma propriedade 
                                                           
17 Depoimento do assentado Antonio de Lima do PA Pe. Luiz Pescarmona. 



entendida sobre outra racionalidade: terra de trabalho, que constitui em um território de 

vida. 

Ao participar desse processo de articulação dos trabalhadores para a conquista 

da terra a Igreja Católica de Guarabira cumpriu um papel importante e pôde estar 

presente na maior parte dos conflitos existentes. A reconstrução da história territorial da 

luta pela terra em Alagoa Grande-PB, com ênfase para nos assentamentos rurais, 

permitiu-nos identificar a ação da Igreja em defesa dos oprimidos do campo, mantendo 

uma articulação com sindicatos, federações, políticos, jornalistas, entre outros. Os 

documentos e os depoimentos obtidos pela pesquisa mostram claramente a organicidade 

dos padres em meio aos camponeses, o que nos permite compreender a importância que 

esta ala renovada da Igreja Católica teve/tem para as conquistas territoriais.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, M. C. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao estudo da 
questão agrária no Nordeste. São Paulo: Atlas, 1986.FERREIRA, 2013 

CHAYANOV, Alexander V. Sobre a teoría dos sistemas económicos não capitalistas. In 
Silva, J. G. da; Stolcke, Verona (org)  questão agraria. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981. 

FERREIRA, Ana Paula Romão de Souza. A TRAJETÓRIA POLÍTICO-
EDUCATIVA DE MARGARIDA MARIA ALVES: Entre o velho e o novo 
sindicalismo rural. (Tese de doutorado em Educação). Orientador: Prof.  Dr.  Charliton  
José  dos  Santos Machado. João Pessoa: UFPB, 2010. 

IBGE. Censos Agropecuários da Paraíba. 1970, 1975, 1985, 1995/96 e 2006. 
 

INCRA. Demonstrativo dos assentamentos. 2010. 

INCRA/PB. Quadro demonstrativo dos Projetos de Assentamento. João Pessoa: 
INCRA, 2006. 

MARTINS, J. S. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1986. 

MOREIRA, E. Por um Pedaço de Chão. João Pessoa: Editora Universitária, 1997. 
 

MOREIRA, E.; TARGINO, I. Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba. João 
Pessoa: UFPB, 1997. 



PAULINO, E. T. Terra e vida: a geografia dos camponeses no norte do Paraná. 
(Tese de doutorado em Geografia). Orientador: Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira. 
Presidente Prudente: 2003. 

ROSSI, W.; GERAB, W. J. Para entender os sindicatos no Brasil: uma visão 
classista. São Paulo: Expressão popular, 2009. 

SHANIN, Teodor. A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o 
velho e o novo em uma discussão marxista. Revista Nera – ano 8, n.7 – 
julho/dezembro de 2005. 

TOSI, Giuseppe.  Terra e Salário para quem Trabalha". Um estudo sobre os 
conflitos sociais no Brejo Paraibano. (Dissertação de Mestrado). 
Orientadora: Gisélia Franco Potengy. João Pessoa: UFPB, 1988. 


