
 
 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA CONQUISTA PARA A FORMAÇÃO DE  
EDUCADORES DO CAMPO 

 

Maria Isabel Farias1 

mariaisabel.mif@gmail.com 

Neusa Maria Tauscheck2  

neusat45@gmail.com 

 

 

Resumo 

 A Educação do Campo nasce para contrapor a educação rural, na luta pelo direito de estudar no 
campo, nasce com os Movimentos Sociais num processo intenso de fechamento de escolas 
localizadas no campo. Assim, a Educação do Campo reconhece o campo como um espaço de 
cultura, com gente, com produção de alimento e de conhecimento. Um espaço que tem sua 
especificidade e importância. Deste modo, busca a superação da dicotomia campo e cidade. A luta 
pela permanência das escolas no/do campo existe desde a década de 1990, e de lá para cá muitas 
conquistas foram efetivadas, um exemplo são os 42 cursos de Licenciaturas em Educação do 
Campo nas Universidades Federais com formação por área do conhecimento, objetivando formar 
educadores para as escolas do campo. Assim, queremos refletir e apontar as contradições referentes 
á conquista e a implantação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo e Ciências da 
Natureza com ênfase em Agroecologia da Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral. 
Organizado dentro do Projeto Político Pedagógico do Setor e na relação dialógica com a Educação 
do Campo que tem oportunizado aos povos do campo o acesso á universidade que antes lhes era 
negado historicamente. Essas reflexões sobre a Educação do Campo possibilitam que os saberes 
presentes nas áreas do conhecimento sejam resignificados ao propor romper com a visão 
fragmentada e elitista da escola capitalista. 
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1  Ms. em Geografia, educadora na UFPR- Setor Litoral no curso de Licenciatura em Educação do Campo e Ciências da 
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Educação do Campo: trajetória e conquistas 

 

Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as 
janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as 
janelas devem permanecer, o dia inteiro, abertas para o verde onde cresce 
a esperança. Thiago de Mello (Santiago do Chille, abril de 1964) 

 

A Educação do Campo nasce para contrapor a educação rural, na luta pelo direito de estudar 
no campo, nasce com os Movimentos Sociais num processo intenso de fechamento de escolas 
localizadas no campo na década de 1990. Historicamente a educação para os povos do campo foi 
relegada o segundo plano, meramente instrumental, apenas os ensinamentos básicos, uma vez que 
para o trabalho no campo não era preciso muitos conhecimentos. Desta forma a educação ficou 
marginalizada por décadas. Segundo Leite (1999: 14): 

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a 
planos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no 
processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-
ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da 
roça não carece de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade.  
 

Isto evidencia a política educacional para o espaço rural adotada no Brasil: um campo com 

pouca instrução, a margem das politicas públicas. Para o geografo Bernardo Mançano Fernandes: 

“A educação rural como uma forma de domesticar os trabalhadores que tinham acesso à educação, 

desde então esteve a serviço dessa forma de controle sociopolítico” (2002, p.95).  As Diretrizes 

Curriculares para a Educação do Campo (2006) construídas por um coletivo de educadores, 

Universidades Públicas e pela Coordenação da Educação do Campo, considera que a concepção de 

rural representa uma perspectiva política presente nos documentos oficiais, que historicamente 

fizeram referência aos povos do campo como pessoas que necessitam de assistência e proteção, na 

defesa de que o rural é o lugar do atraso. 

Até 1970 todas as experiências e tentativas de repensar a educação rural estiveram sob a 

influência norte americana, com o apoio do MEC e partiam de uma realidade externa a realidade 

brasileira supondo que as populações rurais estariam marginalizadas do desenvolvimento capitalista 

(Ribeiro, 2012).  Desta maneira, o que move o olhar para o campo nos termos educacionais é o 

processo de urbanização que o país estava se inserindo, nesse período a maior fatia da população 

estava no campo. Segundo dados do IBGE houve uma inversão da população desde a década de 

1970, como mostra o gráfico a seguir. 



 
 

 
 Fonte: IBGE. Org. FARIAS, Maria Isabel. 

 

Portanto, foi preciso tencionar para que a população rural se deslocasse para as cidades e 

fossem capazes do trabalho nas indústrias.  

A Revolução Verde foi um tencionamento que acelerou a saída do campo para a cidade, 

porque, ao chegar o pacote tecnológico com máquinas que substituíam o trabalho manual, produtos 

químicos para o campo, chegam também, a tendência de priorizar a monocultura com a produção 

em grande escala. 

Desta forma, foi na década de 1990, diante do fechamento de escolas, do crescente êxodo 

rural, quando a luta pela terra toma proporções maiores, onde as ocupações de terras devolutas 

acontecem no Brasil inteiro é que o MST começa a pensar que além da luta pela terra era preciso 

lutar por escola. A Educação do Campo nasce para propor uma educação diferente, que valorizasse 

o campo, a sua produção, e os sujeitos, mas o que estava em vigência para o campo era uma escola 

menor, que ensinava pouco. Assim: 

Em confronto com a educação rural negada, a educação do campo construída pelos 
movimentos populares de luta pela terra organizada no movimento camponês 
articula o trabalho produtivo à educação escolar tendo por base a cooperação. A 
educação do campo não admite a interferência de modelos externos, e está inserida 
em um projeto popular de sociedade, inspirado e sustentado na solidariedade e na 
dignidade camponesas (RIBEIRO, P.300, 2012). 

 

Uma educação pensada para e com os povos do campo, partindo da compreensão de que é 
um direito. Desta forma, é preciso pensar em que educação e, qual campo queremos. Segundo 
Caldart,  

“Uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem o direito a ser educado no 
lugar onde vive; Do o povo tem o direito a uma educação pensada desde o lugar e 
com a participação, vinculada à sua cultura e as suas necessidades humanas e 
sociais” ( 2012). 

 Ao negar a forma que vinha sendo conduzida a educação para os camponeses, foi preciso 
propor, tencionar, organizar a Educação do Campo que se quer, e nesse processo o Movimento por 
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uma Educação do Campo que tem seu inicio na luta por escola nas áreas de reforma agrária ganha 
proporções maiores no Brasil. 

... a concepção de campo tem seu sentido cunhado pelos movimentos sociais no 
final do século XX, em referência à identidade e cultura dos povos do campo, 
valorizando-os como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à 
vida na terra. Nesta perspectiva, o campo é entendido como lugar de trabalho, de 
cultura, da produção de conhecimento na sua relação de existência e sobrevivência. 
A imagem construída de que o campo é lugar do pouco conhecimento vem sendo 
reconstruída através da permanência das escolas no campo e da organização para 
que outras possam ser instituídas. (PARANÁ, 2006, p. 22). 
 

Neste contexto de luta pela permanência das Escolas no Campo e a organização de outras 
tem sido uma das marcas na luta pela consolidação das escolas no e do campo. A efetivação 
depende da construção de um conjunto de elementos que compõem essa trajetória, dentre elas a luta 
por Políticas Públicas.  Uma das conquistas foi a criação dos cursos de Licenciaturas em Educação 
do Campo contemplando a formação por Área do Conhecimento. No Brasil, 42 Universidades 
Federais organizaram esses cursos em parceria com os Movimentos Sociais, com a expectativa de 
formar educadores para as escolas do Campo.  

 

Licenciatura em Educação do Campo – UFPR/ Setor Litoral3 e o papel na formação de 
educadores 

O Estado do Paraná desde 1998 é um território importante na luta e consolidação da 
Educação do Campo. Pois, temos presente as Escolas Itinerantes reconhecidas nas áreas de 
acampamentos do MST, escolas Quilombolas, Indígenas, em Assentamentos em Faxinais, nas ilhas, 
além de ter a Articulação Paranaense por Uma Educação do Campo, que congrega os Movimentos 
Sociais, Universidades Públicas, Sindicatos e organizações ligadas ao campo, é um espaço 
importante no enfrentamento e defesa das escolas do campo paranaenses. 

Nesse conjunto de sujeitos, a UFPR – Setor Litoral ao acessar o edital para a organização do 
projeto do curso, entra no cenário juntamente com a Universidade da Fronteira Sul- campus de 
Laranjeiras do Sul e Universidade Tecnológica do Paraná – campus de Dois Vizinhos com cursos 
para formação de educadores para as Escolas do Campo. 

 O curso em questão é Licenciatura em Educação do Campo e Ciências da Natureza com 
ênfase em Agroecologia.  O curso de Licenciatura compõe um dos 15 cursos do campus a 
Universidade Federal do Paraná, localizada no município de Matinhos, balneário Caiobá, no estado 
do Paraná, Brasil. Atualmente oferta duas turmas, uma no município da Lapa, no Assentamento 
Contestado, distante a 173 km Matinhos e a outra localizada no Vale do Ribeira4 no município de 
Cerro Azul, distante 198 km do Setor Litoral, com 110 alunos matriculados.  

As atividades do Setor Litoral da UFPR abrangem os sete municípios do Litoral Paranaense 
(Guaratuba, Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Matinhos, Paranaguá, e Pontal do Paraná), região 
marcada pela exploração histórica e abandono de políticas públicas voltadas para a sua população. 
População esta formada de ilhéus, povos da floresta, ribeirinhas, caiçaras, pescadores, quilombolas, 

                                                           
3 Tópico baseado no texto apresentado no IV Simpósio Nacional das Licenciaturas em Educação do Campo, 02 a 05 de 
novembro de 2014, Belém, Pará, Brasil. 
4 Vale do Ribeira é um a região que apresenta um dos menos índices de IDH. 



 
 
assentados, acampados e agricultores familiares vivem em um processo de invisibilidade social. 
Enfrentam dificuldades de acesso à saúde, transporte e principalmente a educação, chegar a 
comunidades distantes é um desafio.  

Além do Litoral temos também a região do Vale do Ribeira no estado do Paraná, a qual é 
composta pelos municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, 
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Esta Região tem como característica populacional 
apresentar uma grande porcentagem de habitantes que vivem no campo e ou população depende 
direta ou indiretamente do campo.  

Quanto as caraterísticas das regiões de atuação do curso, a Região do Litoral do Paraná 
apresenta alguns destaques: a maior fatia contínua da Mata Atlântica do Brasil, patrimônio natural 
da humanidade, dezenas de ilhas e vidas oprimidas por baixíssimos IDHs, inclusive o penúltimo 
lugar no ranking do Estado pertence a Região do Vale do Ribeira, que é considerado território da 
cidadania. 

Devido a esse contexto social e econômico, o Setor Litoral tem um Projeto Político 
Pedagógico (PPP) construído com base na realidade das comunidades do Vale do Ribeira e Litoral 
Paranaense, que busca a construção da autonomia e o comprometimento social dos sujeitos. Dessa 
forma, a Licenciatura em Educação do Campo por meio da troca contínua de saberes acadêmicos e 
experiências práticas de educadores vivenciadas nas diferentes realidades locais, vem possibilitar a 
continuação de um trabalho já consolidado por esse Setor. 

A proposta do curso é resultado da construção coletiva entre docentes da Universidade, 
Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal do Morro Alto, Representantes do movimento 
Quilombola nas Ilhas de Guaraqueçaba, Escola Estadual do Cubatão em Guaratuba e representantes 
da Educação do Campo no Conselho Estadual de Educação de Paranaguá e representante da 
Pastoral da Criança do Litoral Paranaense. Durante a Pré – Conferência da Educação do Campo do 
Litoral Paranaense, que foi realizada dia 20 de setembro de 2012, discutiu-se entre os grupos a 
importância de uma Licenciatura em Educação do Campo que atendesse as demandas dos povos do 
campo, dessa forma, construiu-se um diagnóstico da realidade social e cultural das populações a 
serem beneficiadas com o curso. Esse processo mostrou a importância de uma Licenciatura em que 
a comunidade tenha acesso. 

O curso baseia-se na proposta de Paulo Freire de resgate do humano como sujeito de si e de 
sua própria educação. O pensador argumenta em defesa da educação, como dinamizadora do 
processo de mudança, firmando as bases da aprendizagem: capacidade de autorreflexão como 
desenvolvimento da consciência crítica, que reorganiza as experiências vividas, transformando a 
realidade. A aprendizagem modifica o homem que, ao mesmo tempo em que se renova, mantém a 
própria identidade. Entre tantas obras na qual Paulo Freire trata do ato de ler (o mundo e a palavra), 
sobre o apreender, sobre o papel do educador, no texto Carta de Paulo Freire aos educadores 
(p.27), o autor traz uma reflexão que nos remete ao que podemos afirmar de identidade do curso no 
que se refere a formação dos sujeitos do campo: 

 
(...) e a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela 
capazes de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes da experiência 
escolar aos que resultam do mundo da cotidianidade. Um exercício crítico sempre 
exigido pela leitura e necessariamente pela escuta é o de como nos darmos 
facilmente à passagem da experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade 
à generalização que se opera na linguagem escolar e desta ao concreto tangível. 
Uma das formas de realizarmos este exercício consiste na prática que me venho 
referindo como "leitura da leitura anterior do mundo", entendendo-se aqui como 
"leitura do mundo" a "leitura" que precede a leitura da palavra e que perseguindo 
igualmente a compreensão do objeto se faz no domínio da cotidianidade. A leitura 
da palavra, fazendo-se também em busca da compreensão do texto e, portanto, dos 
objetos nele referidos, nos remete agora à leitura anterior do mundo. O que me 
parece fundamental deixar claro é que a leitura do mundo que é feita a partir da 



 
 

experiência sensorial não basta. Mas, por outro lado, não pode ser desprezada 
como inferior pela leitura feita a partir do mundo abstrato dos conceitos que vai da 
generalização ao tangível. 

 A opção por uma proposta pedagógica com base epistemológica na qual o cuidado com o 
outro, com suas histórias de vida, desejos, respeito ao momento de aprendizagem, busca por firmar 
compromissos éticos, a Educação do Campo passa a cumprir seu papel social e político dentro de 
uma sociedade ainda excludente. 

Sendo assim, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo por meio de um trabalho 
pedagógico baseado em tempos e espaço formativos diferenciados, propõe a organização curricular 
por Alternância como forma de estabelecer e estreitar os vínculos com a realidade do campo, 
assegurando as estratégias específicas de atendimento a formação e a flexibilização da organização 
do calendário escolar à vida e ao trabalho do campo. Já a Itinerância irá possibilitar a realização do 
curso em lugares onde não há a presença física da Universidade, bem como a impossibilidade dos 
sujeitos que lá vivem se deslocarem para lugares onde a Universidade esteja instalada. A 
Alternância aqui referida será desenvolvida pela conjugação de períodos alternativos de formação 
na Universidade (Tempo Universidade) e na família e/ou escola e/ou agricultura familiar 
desenvolvida pelo acadêmico, com a utilização de instrumentos pedagógicos específicos (Tempo 
Comunidade). 

Cabe destacar que o acesso a universidade das primeiras turmas ocorreu por meio de 
vestibular diferenciado para os sujeitos do campo, sem cobrança de taxas e, não teve o caráter 
eliminatório, mas sim classificatório. As questões elaboradas pelo coletivo de educadores visaram a 
escrita da história de vidas dos sujeitos por meio de seus vínculos como o campo e, sobre seus 
conhecimentos acerca do conceito de Educação e Ciências da Natureza. Questões estas que 
contribuíram na realização de um breve diagnóstico dos futuros educandos, fundamental na relação 
dialógica entre educando e educadores.  O vestibular foi realizado em duas regiões Cerro Azul 
(região do Vale do Ribeira) e Lapa.  

No processo de diálogo entre a Universidade, movimentos sociais e, os educandos foram 
realizados encontros e levantamento de dados que visam a identificação dos sujeitos.  

 O gráfico abaixo “Perfil declarado pelo aluno quanto seu vínculo com o campo e escola”, 
traz informações pertinentes sobre a real importância do curso, pelo fato deste ser ofertado para 
sujeitos do campo ou que de forma direta ou indireta apresentam relações com as atividades de 
produção ou pedagógicas. Os dados foram selecionados a partir do relatório de inscrição 
homologada, gerado pelo Núcleo de Concursos da UFPR e relatórios do SIE, referentes às 
matriculada consolidadas. 

É interessante ressaltar que na Lapa o curso é ofertado no assentamento Contestado em 
parceria com a Via Campesina, com a presença do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terra 
– MST, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Movimento de Mulheres camponesas – 
MMC, Casa Familiar Rural e, no município de Cerro Azul parte dos educandos são professores dos 
anos iniciais, agentes educacionais ou vivem da agricultura familiar. 
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Categoria 1 – Educadores que não possuam curso de graduação e estejam em atividade nas 
escolas/instituições no campo, pertencentes à rede estadual ou municipal. 
Categoria 2 – Educadores em atividade, que possuam curso de graduação, mas não nessa área do 
conhecimento, e que atuem na área das Ciências da Natureza, nas escolas/instituições no campo.  
Categoria 3 – Educadores que atuem em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades 
ligadas a espaços educativos não formais (sindicatos, movimentos sociais, cooperativas, FETRAF e 
outros que desenvolvam suas atividades vinculados à questão agrária e camponesa). 
Categoria 4 – Educadores que desenvolvam suas atividades nas escolas da área urbana dos municípios.  
Categoria 5 – Sujeito que trabalha na agricultura familiar; no assentamento; no acampamento; 
arrendatário; meeiro; boia-fria; pescador; indígena; quilombola; extrativista.  
Categoria 6 – Sujeito atuante nos movimentos sociais ligados ao campo; associação de agricultores 
familiares, pescadores. 
Categoria 7 – Filho de agricultor familiar, assentado, acampado, pescador, arrendatário, meeiro, boia-
fria, quilombola, indígena e extrativistas. 
 
FONTE: VACCARELLI, 2015 (informações levantadas em 26/1/2015) 

  
  

Sendo assim, do total de 110 educandos que participaram do diagnóstico, 47, ou seja, pouco 
menos da metade, estão na categoria 7 (filho de agricultor familiar, assentado, acampado, pescador, 
arrendatário, meeiro, boia-fria, quilombola, indígena e extrativista). Esta informação demonstra que 
os educandos possuem em sua história de vida uma relação intrínseca com o campo. E na categoria 
5, encontra-se um total de 25 alunos que atuam diretamente nas atividades produtivas do campo. 

Outra parcela dos educandos está diretamente ligada com a Educação, via formação ou 
atuação nos espaços da educação formal ou informal e estão representados nas categorias, 2, 3 e 4. 
Cabe destacar a categoria 1, na qual encontramos sujeitos que não possuem a formação no nível 
superior, entretanto, já atuam nas esferas da educação pública como agentes educacionais.  

Portanto, a Licenciatura constitui-se como uma possibilidade de formação específica e 
continuada dos sujeitos do/no campo. A troca de saberes entre Universidade, educandos, 
movimentos sociais, associações e demais esferas que atuam no campo na perspectiva crítica e 
emancipatória permite com que a Educação do/no Campo extrapole com a lógica de 
desenvolvimento capitalista da produção. 

 

Proposta pedagógica da Licenciatura em Educação do Campo: desafios da formação por 
áreas do conhecimento. 

 As propostas das Licenciaturas em Educação do Campo em todo o país possuem como 
caraterísticas políticas e pedagógica que rompam com reprodução do currículo no qual o 
conhecimento é tratado nos moldes positivistas, fragmentado e elitista.  
 A história do currículo no Brasil aborda temática como uma forma de pensar o papel da 
escola, a construção do conhecimento, a relação ensino aprendizagem, como resultados das 
políticas públicas e, também a crítica a um currículo que seja resultado dos interesses de 
determinados grupos educacionais que controlam a produção de materiais didáticos. Arroyo (2008) 
propõe que o debate sobre o currículo deve ser ampliado a partir de reflexões sobre: 

 (...) como a organização curricular condiciona a organização da escola e por 
consequência do nosso trabalho?”. (...) que organização dos currículos e da escola 
tornará nosso trabalho mais humano? (...) que lógicas, concepções, valores regem, 
legitimam essa organização? São igualitárias, democráticas, inspiradas no referente 
político da garantia do direito de todos ao conhecimento, à cultura, à formação 
como humanos? (...) São lógicas que permitem a humanização do trabalho dos 
profissionais das escolas? (...) que igualam ou hierarquizam os docentes? 



 
 

Refletir sobre o papel político e pedagógico dos currículos e propostas pedagógicas 
nos remete a experiência vivida no estado do Paraná entre 2003 – 2010 que resultou em 
ações políticas importantes para a Educação do Campo e as áreas do conhecimento. 

 Neste contexto histórico das políticas públicas do estado destaca-se a construção das 
Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná – SEED. Que teve como proposta inicial a 
escrita coletiva de um documento que contribui-se na prática pedagógica dos educadores. Os 
debates geram encontros estaduais de formação continuada na qual os educadores foram 
ouvidos. Entre tantos desdobramentos desta política cabe apontar a Instrução nº 019/20105 
baseada na Lei N° 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Parecer n° 
193/10 do Conselho Estadual de Educação, que autoriza o funcionamento de Ensino 
Fundamental e Médio nas Escolas das Ilhas do Litoral Paranaense em caráter experimental, 
com proposta pedagógica específica; e na Resolução N° 1324/10 da Secretaria de Estado da 
Educação que autoriza a implantação e o funcionamento de Ensino Fundamental e Médio 
nas Escolas das Ilhas. Esta Instrução possibilitou que o trabalho com as áreas do 
conhecimento fosse uma das tônicas do trabalho pedagógico.   

2. Os estabelecimentos que ofertam o Ensino Fundamental e Médio nas Ilhas do 
Litoral Paranaense, fundamentadas na Proposta Pedagógica das escolas das 
Ilhas, em caráter experimental, poderão adotar Organização Curricular por Área 
do Conhecimento, mantendo uma relação orgânica entre os Eixos Temáticos 
propostos e os Conteúdos Estruturantes das disciplinas escolares da Educação 
Básica, considerando a realidade vivenciada em cada ilha. 

Trazemos também a Proposta por Ciclo de Formação Humana do Colégio Estadual do 
Campo Iraci Salete Strozak, que é também a proposta das Escolas Itinerantes, ambas aprovadas pelo 
Conselho Estadual de educação. São experiências que vem mostrando que é possível repensar os 
tempos e espaços das escolas do Campo. 

Neste intuito, o Projeto Político da Licenciatura em Educação do Campo - LECAMPO tem 
na sua base epistemológica o compromisso com os sujeitos de direito do campo. Compromisso 
político e histórico no qual a Educação é baseada em um processo ensino aprendizagem em que as 
relações entre professor e aluno visam a emancipação dos educando e educadores. Os saberes a 
serem abordados são construídos nas relações dialógicas.  

O trabalho por Áreas do Conhecimento, e a opção pela Licenciatura em Educação do Campo 
- Ciências da Natureza tem como proposta central não trabalhar de forma disciplinar. Este desenho 
curricular no qual a ênfase é a disciplina, espécie de feudo do saber, é herança de um modelo de 
Educação na qual os saberes são apresentados de forma fragmentada, engavetados, dificultando aos 
sujeitos estabelecer relações e reflexões sobre o apreendido. 

O trabalho por áreas do conhecimento é defendido no Projeto Pedagógico da LECAMPO 
por meio de seu o objetivo geral (p.14):  

Formar educadores e educadoras para atuar no segundo segmento do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos comprometidos com 
os princípios da Educação do Campo e o desenvolvimento social sustentável, a 
partir da identificação das demandas (pesquisas aplicadas) para comporem a lógica 

                                                           
5 http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0192010sued.pdf 

 



 
 

curricular e legitimar o empoderamento das comunidades locais, fundamentada na 
democratização da ciência e tecnologia.  

E, tem como um de seus objetivos específicos a base para o trabalho por áreas do 
conhecimento na qual o curso deve visar (p.16):  

Promover uma formação inter e transdisciplinar, capaz de garantir flexibilidades 
nas atividades do/das docentes do campo para que sejam capazes de sistematizar 
diagnósticos de demandas sócias ampliadas, planificação coletiva e cooperada de 
seu enfrentamento com os sujeitos escolares nos territórios que ocupam. 

 Na elaboração e, nas opções teórico-metodológicas do Projeto Político Pedagógico da 
LECAMPO, o coletivo de educadores procuraram manter um coerência interna relacionada as 
Diretrizes Da Educação do Campo e ao Projeto Político Pedagógico do Setor Litoral. Coerências 
estas que perpassam pela concepção de sociedade, de educação, de aprendizagem na qual a 
emancipação e o empoderamento dos sujeitos sejam o elo entre os diferentes componentes 
curriculares, (tempos, espaços, e conhecimento). O ensino por áreas do conhecimento atrelado ao 
encaminhamento da construção dos saberes por meio da pesquisa como princípio educativo, o 
exercício da docência compartilhada, são outros aspectos que orientam os diálogos entre educandos 
e educadores.  
 Sendo assim, o trabalho pedagógico por áreas do conhecimento pode ser um caminho para 
que a chamada escola burguesa não seja reproduzida também na Educação do Campo. São estes 
alguns dos desafios que os atuais educadores e educandos estão dispostos a construir coletivamente. 
  A responsabilidade e compromisso que  precisamos ter com a educação para os povos do 
campo e com a história da Educação do campo está presente na construção do curso na UFPR –
Setor Litoral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Propor um curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza em que a 
formação dos sujeitos esteja voltada para o desenvolvimento local, para as políticas agrárias e 
educacionais, para um modelo de agricultura contra hegemônica do capital e dos grandes 
latifúndios, exige dos educadores e educandos um olhar que não se limite a apreensão de conceitos 
de forma estéril ou vinculados a interesses do agronegócio. A opção pela área do conhecimento 
pode ser entendida como um começo de um exercício do olhar crítico, da leitura de/do mundo que 
nos ensino Paulo Freire. 

Desta forma as conquistas, avanços e limites que a Licenciatura em Educação do Campo 
tem vivenciado têm contribuído no fortalecimento da Educação do Campo e na formação de 
sujeitos que percebam a escola do campo como um território de produção do conhecimento, de 
cultura, de gente e de trabalho. 
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Resumo: O latifúndio constituído pelas terras do polêmico Projeto Jari, na divisa dos estados do 
Pará e Amapá, na Amazônia brasileira, é composto pelo pretenso remembramento de mais de uma 
centena de imóveis. A legitimidade das terras é questionada em emaranhadas e diversas demandas 
judiciais. Pretende-se neste artigo analisar a situação do imóvel Santo Antônio da Cachoeira, apenas 
uma das matrículas imobiliárias que integram o latifúndio e, também este, sozinho, um latifúndio, 
com mais de 422 mil hectares. 

Palavras-chave: Latifúndio; Projeto Jari; imóvel rural; Registro Torrens; grilagem 
 

 

INTRODUÇÃO 

Na década de 1970, o bilionário Daniel K. Ludwig chama atenção internacional à Amazônia 
brasileira com o ousado e polêmico Projeto Jari, na divisa dos estados do Pará e Amapá, onde o 
norte-americano seria proprietário de um latifúndio de mais de 2 milhões de hectares. Na verdade, a 
espantosa concentração fundiária não teria sido feito de Ludwig, mas de José Julio de Andrade, um 
cearense de Sobral, chegado à região do vale do rio Jari por volta de 1882 (LINS, 1991) e que, em 
pouco mais de uma década, firmou-se como um dos mais ricos e influentes homens da região. Foi 
José Júlio que – de modo lídimo ou não – foi acumulando imóveis supostamente contíguos e 
formou o latifúndio que, após passar por um grupo de empresários portugueses e por Ludwig, 



chegou às mãos de empresários brasileiros e do Grupo Orsa, um conglomerado paulista do setor de 
papel e celulose.  

A legitimidade dos títulos que compõem o latifúndio é questionada em imbricadas contendas 
judiciais ainda inconclusas, entretanto, do todo do latifúndio, pode-se afirmar que há apropriação de 
terras públicas. Talvez o caso mais evidente seja o da Fazenda Saracura, cuja área especificada em 
sua escritura era de 2,6 milhões de hectares, com mil quilômetros de fundos. Ou seja, apenas este 
imóvel atravessaria as Guianas e terminaria em águas do Caribe. 

Neste texto, onde nos limitaremos à porção paraense do latifúndio pretendido pelo Projeto Jari, 
interessa, especificamente, um outro imóvel, Santo Antônio da Cachoeira, que, no todo, somaria 
mais de 422 mil hectares e teria uma peculiar situação fundiária, contaria com um Registro Torrens.  

Com a preocupação de caracterizar que a soma das matrículas contíguas, perante a legislação em 
vigor, compõe um único imóvel rural, traremos uma breve apresentação que sustente essa condição 
para, depois, adentrar à discussão do que consiste um Registro Torrens para, por fim, pensá-lo como 
um potencial instrumento de grilagem de terras. 

PROJETO JARI: VÁRIAS MATRÍCULAS E UM ÚNICO IMÓVEL RURAL 

Os agraristas são uníssonos ao afirmar que a definição de imóvel rural no Direito Civil não é a 
mesma que lhe confere o Direito Agrário. Em primeiro lugar, a partir da óptica agrária, “a 
destinação que se dá no imóvel ou a atividade nele exercida configura o principal elemento 
caracterizador do imóvel rural”1, o que faria de sua localização (se em zona rural ou urbana), 
questão secundária. Em outras palavras, se o uso for caracterizado como rural, de imóvel rural se 
trata, independente de inserido em perímetro urbano. Entretanto, o que mais importa à discussão 
deste conceito para se pensar o latifúndio do Projeto Jari é outro elemento fundamental 
caracterizador do imóvel rural: sua continuidade, que, aliás, não implica, obrigatoriamente, a 
contiguidade espacial, mas, antes, a continuidade econômica e toma em consideração a unidade da 
exploração econômica. 

Ao direito agrário, a formulação conceitual do imóvel rural é dado pela Lei 8.629, de 1993, que no 
inciso primeiro de seu artigo quarto, esclarece: 

I – imóvel rural – prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua 
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, 
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial.  
 

E, esmiuçando o sentido jurídico de “área contínua”, a Procuradoria Especializada do Incra explica 
que 

A expressão “área contínua” é entendida pela doutrina como sendo a 
continuidade do empreendimento, da utilidade econômica extraída do bem, 
e não do aspecto puramente físico, material, de indivisibilidade do bem.2 
 

Daí depreendemos que, independente de seccionado por cursos d’água, estradas ou, mesmo por 
títulos fundiários distintos, para efeito agrário, consiste em um único imóvel: 
                                    
1 BRASIL. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra. Lei 
8629/93 comentada por procuradores federais: uma contribuição da PFE/Incra para o fortalecimento da reforma agrária 
e do direito agrário autônomo. Brasília: Incra, 2011. p. 28. 
2 Lei 8629/93 comentada por procuradores federais. Citado. p. 272. 



[...] a realidade existente em campo se contrapõe à noção dada pelo Direito 
Civil de que o imóvel rural estaria relacionado à propriedade devidamente 
delimitada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Vale dizer que o 
conceito de imóvel rural é diverso e distancia-se da noção de propriedade 
rural.3 
 

Inclusive, para fins de melhor conhecer o status fundiário nacional, o cadastro de imóveis no SNCR 
(Sistema Nacional de Cadastro Rural) gerido pelo Incra deve ater-se a estes parâmetros para 
inscrever imóveis em seus bancos de dados. 

Isso implica, eventualmente, em unificar num mesmo cadastro áreas com 
cadastros diversos, cancelando os demais, ou, eventualmente, cadastrar 
imóveis que embora com cadastro único, em campo são diversos, pois não 
possuem unidade de exploração econômica. Vale dizer, o cadastro do Incra 
não é de propriedades rurais, mas de imóveis rurais. O registro de 
propriedades é incumbência das serventias de registros de imóveis.4 
 
 

 
Mapa 1 – Porção paraense do Projeto Jari segundo declaração do Grupo Orsa ao Cadastro 
Ambiental Rural.  

 

Destarte, resta-nos bastante claro que o fato de o Projeto Jari estender-se sobre um mosaico de 
diversas matrículas independentes, perfaz apenas um imóvel rural, pois inegavelmente, há 

                                    
3 Lei 8629/93 comentada por procuradores federais. Citado. p. 29. 
4 Idem. 



continuidade da exploração econômica. Note-se que, ainda que a atividade do Projeto não abranja 
toda a área pretendida, vale lembrar, por conta da legislação ambiental, para cada hectare usado, há 
outros quatro como reserva legal permanente, que, sem dúvida, são diretamente integrados na 
atividade econômica da porção em uso. Aliás, no caso do Projeto Jari, também podemos constatar – 
a partir do perímetro declarado pelo Grupo Orsa (hoje, detentor do Projeto) – que também há a 
continuidade física, como notamos no Mapa 1. 

A propósito, no ato declaratório que consiste a efetivação do Cadastro Ambiental Rural, junto ao 
governo estadual, o próprio Grupo Orsa declarou os limites das dezenas de matrículas dos imóveis 
que abrangidos pelo Projeto como se um único imóvel fosse, por, como vimos, um único imóvel 
rural ser. O Mapa 1, apesar de destacar apenas os limites do imóvel Santo Antônio da Cachoeira em 
oposição ao perímetro do imóvel todo, evidencia que a área declarada supõe a soma de perímetros. 

ORIGENS DO REGISTRO TORRENS 

Inicialmente, importa apresentar a origem desta modalidade de registro imobiliário, o “Registro e 
Transmissão de Imóveis pelo Sistema Torrens” e a mutação de sua função ao longo das 
transformações da legislação agrária brasileira. 

Mesmo após quase quarenta anos da promulgação da Lei de Terras, era oficialmente reconhecido o 
fracasso do Serviço de Terras na gestão das terras públicas, como registra o último relatório emitido 
pela inspetoria-geral do Serviço: 

[...] este serviço (medição e discriminação de terras devolutas, legitimação e 
revalidações) durante o ano findo teve limitado desenvolvimento, 
restringindo-se com poucas exceções, os trabalhos das comissões à 
discriminação das zonas necessárias para o estabelecimento de núcleos 
coloniais. Continua esta Inspetoria sem elementos para organizar 
convenientemente o movimento relativo às legitimações e revalidações de 
posses, assim como à venda de terras devolutas feitas nas Províncias por não 
receber as devidas informações, o que aliás não parece difícil ministrar, 
visto que todos esses trabalhos dependem de uma só repartição...5 

Defende Ligia Osório Silva que, ao enfrentar o problema central “da discriminação entre as 
terras públicas e as particulares e da regularização da propriedade territorial”6, digladiavam-se duas 
principais tendências: uma centralizadora, que visionava a União como detentora e responsável pela 
destinação das terras devolutas, e outra que demandava a descentralização, delegando aos estados 
essas atribuições e, assim, aproximando os polos de encaminhamento das políticas fundiárias dos 
proprietários e detentores de terras. “A questão de saber a quem caberia o domínio das terras 
devolutas – aos estados ou à União – era fundamental para a definição das políticas de concessão de 
terra e de introdução de imigrantes que se seguiriam”7. Entretanto, ainda durante o Governo 
Provisório, a gestão atropela a discussão ao intervir na política fundiária. Segundo Silva: “legislar 
sobre as terras devolutas antes que a Constituição decidisse sobre a quem caberia o domínio delas 
foi uma ação precipitada do Governo Provisório, que só serviu para acirrar ainda mais os ânimos 

                                    
5 Relatório da Inspetoria Geral de Terras e Colonização, 1889, pp. 79s. apud SILVA, Ligia Osório. Terras devolutas e 
latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2. ed., Campinas: Unicamp, 2008. p. 248. 
6 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, p. 249. 
7 Ibid., p. 251. 



dos federalistas que lutavam pela estadualização das terras devolutas”8. Uma das mais significativas 
intervenções fora a criação do Registro Torrens. 

Implementado originalmente na Austrália em 1858 pelo irlandês Robert Richard Torrens, “o 
Registro e Transmissão de Imóveis pelo Sistema Torrens” foi estabelecido no Brasil em 31 de maio 
de 1890 pelo Decreto no 451-B, regulamentado pelo Decreto no 955-A, de 5 de novembro de 1890. 

Tupinambá Nascimento explica que “O Sistema Torrens se baseia numa ideia simples”: 

A depuração do título a registrar deve ser feita antes do registro, 
oportunizando-se a qualquer interessado obstaculizar seja o imóvel 
transcrito em nome de quem o está pretendendo. Mas essa oportunidade de 
oposição deve ser executada dentro de um prazo previsto em lei. A não-
oponibilidade tempestiva significa que aquele que poderia se opor precluiu 
deste direito, trazendo como consequência jurídica o silêncio para todo 
sempre a respeito desta oposição. Em outras palavras, em vez de se permitir 
que após o registro os interessados fundamentadamente o desfaçam, se 
obriga que os mesmos ou, de logo, no prazo que o juiz lhes dá, impugnem 
fundamentadamente o registro ou, pelo silêncio, tem-se como renunciado 
implicitamente o seu direito de oposição, precluindo para todo sempre 
qualquer direito de reclamação.9 

O título de propriedade não se absolutiza por meio do registro tradicional. Existe apenas a 
presunção relativa de direito à propriedade do imóvel. O adquirente do direito real é tido como 
titular da propriedade imóvel registrada, mas está sujeito a que se prove o contrário, conforme 
determina o artigo 1.245, § 2º do Código Civil. 

Esse sistema de registro especial não se confunde com o registro tradicional 
que todo proprietário de imóvel rural ou urbano deve efetuar para obter 
segurança e poder dizer que é dono. É de conhecimento geral que os 
imóveis no Brasil devem ser registrados nos Ofícios (cartórios) de Registros 
de Imóveis da localização do bem, na circunscrição competente. Essa 
exigência surgiu com o advento da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que 
entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 (antigo Código Civil Brasileiro). 
Desde então, o registro público ganhou uma nova dimensão, passando a 
exigir o registro do título translativo da propriedade imóvel rural ou urbana, 
no Registro de Imóveis, para ser considerado um dos modos de aquisição da 
propriedade.10 

Ismael Lima Falcão explica ainda, 

O registro imobiliário, diferentemente do que difundem os titulares dos 
cartórios no afã de melhor arrecadação, por si só não basta para provar a 
legitimidade da propriedade como de domínio privado, posto desse registro 
decorrer mera presunção juris tantum, ou seja, o registro vale tão somente 
enquanto não se provar o contrário do que nele contém. Diz o art. 859 do 

                                    
8 Ibid., p. 256. 
9 Apud JONES, Alberto da Silva. A política fundiária do regime militar: legitimação privilegiada e grilagem 
especializada (do Instituto de sesmaria ao Estatuto da terra). São Paulo, 1997. Tese (Doutorado em Sociologia) – 
FFLCH-USP. p. 150. 
10 FURLAN, João Carlos. Quem registra não é dono. Disponível em: <http://www.exacta.cnt.br/news/ se-
mana/04092003.html>. Acessado em: mar. 2006. 



Código Civil: “Presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome 
se inscreveu, ou transcreveu”. 
[...] 
Os mestres têm afirmado que: “ninguém se torna proprietário por força 
exclusiva da transcrição, independentemente do título válido. A presunção 
do art. 859 do Código Civil é relativa e admite prova em contrário. Havendo 
conflito de transcrições, prevalece aquela que se baseia em título válido”. 
[...] 
Diríamos que um título válido somente será aquele que tenha sido outorgado 
pelo Poder Público – União ou Estado-Membro, senhores primitivos do 
domínio pleno das terras brasileiras, pois toda propriedade imobiliária, no 
Brasil, somente terá origem legítima, incontestável, válida, pura, quando 
haja sido legitimamente destacada do patrimônio público, partindo-se da 
premissa verdadeira de que, na origem, toda propriedade imobiliária 
brasileira era de domínio público, constituindo-se, como dissemos antes, em 
exceção o pertencer ao domínio privado.11 

Portanto, por meio do Registro Torrens – e apenas por esse meio –, o adquirente obtém a presunção 
absoluta (juris et de jure) sobre a titularidade da propriedade imóvel registrada. 

E, nessa invulnerabilidade “para todo o sempre”, o Registro Torrens distingue-se das demais formas 
de registros públicos em que o titular do imóvel tem a “presunção”. E, como explica Pontes de 
Miranda: 

O direito brasileiro distingue a fé pública e a eficácia por presunção de 
autenticidade e verdade. Presunção é menos que fé pública. A Presunção, só 
por si, não protege o terceiro, porque a presunção se elimina, cancelando-se 
o registro, ou modificando-se, em virtude de retificação. 
[...] 
Do registro resulta presumir-se que é dono do bem imóvel aquele que no 
registro figura como adquirente e que fora dono, antes de cada registro 
posterior, aquele que fora, pelo registro, adquirente. O art. 869 do Código 
Civil estatui: “Presume-se pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se 
inscreveu, ou transcreveu.”12 

O título dominial registrado dessa forma, sendo, portanto, presunção, está sujeito a ser anulado ou 
retificado devido à fraude ou a erro no registro. Diferentemente, no caso do titular do Registro 
Torrens, uma vez esgotados os recursos que eventuais descontentes possam oferecer, a sentença 
transita em julgado e portanto a matrícula aberta no registro de imóveis não pode mais ser 
desconstituída – torna-se coisa julgada, cuja proteção é um dos princípios constitucionais mais 
fundamentais. 

Ou seja, o registro comum de imóveis não assegura plenamente o direito 
sobre o imóvel, posto que pode ser anulado por erro, fraude etc. Por outro 
lado, a negligência ou o desconhecimento do detentor do direito real, em 
relação às normas jurídicas que regulam determinados procedimentos de 
registro, podem ensejar registros viciados ou de má-fé, sobretudo se 
consolidados pela decadência dos prazos. Desconhecimento este, que, 

                                    
11 FALCÃO, Ismael Lima. Direito agrário brasileiro: doutrina – jurisprudência - prática. Bauru: Edipro, 1995, p. 110s. 
12 PONTES DE MIRANDA. I. Direito das coisas: propriedade. Aquisição da propriedade imobiliária. 2. ed., Campinas: 
Bookseller, 2001. p. 277. 



legalmente, não pode ser arguido em defesa da parte eventualmente lesada. 
Esta sempre foi uma grande porta aberta à grilagem especializada, fundada 
nas brechas abertas pela lei e que, como foi evidenciado em nossa pesquisa 
de doutorado (Jones, 1997), aperfeiçoou-se, na medida em que os problemas 
fundiários se tornaram mais complexos e as terras, mais valorizadas. Essa 
modalidade “legal” e especializada de grilagem será cada vez mais 
desenvolvida com o suporte de verdadeiras assessorias jurídicas, tornando-
se, em si mesma, um forte obstáculo aos processos de regularização 
fundiária e de reforma agrária. Fenômeno este que tem implicações graves 
ainda nos dias atuais.13 

Não foram poucos os grandes entusiastas do sistema, como o jurista João Afonso Borges: “Em 
nosso livro sobre ‘Registro Torrens’, editado em 1960, mostramos a excelência desse processo, que 
deveria ser largamente aplicado nos levantamentos topográficos e nas ações de divisão e de 
demarcação, auxiliado e complementado pelos processos comuns e preconizados no Código de 
Processo”14. Ou ainda, como a defesa por Ismael Marinho Falcão, que lhe apregoa “uma validade 
esplêndida na proteção do direito à propriedade”.15 

O Registro Torrens, porém, dá à propriedade privada um status intocável: “O Registro Torrens 
confere à propriedade o caráter de irrefragabilidade, vale dizer, contra a propriedade assim 
registrada a lei não admite possa contra ela haver qualquer ação de reivindicação. É a tranquilidade 
absoluta”.16 

Com efeito, a “tranquilidade absoluta” é bem garantida nos termos do Decreto no 451-B, de 1890, 
no qual lemos: 

Art. 19 – Nenhuma sentença, ou mandado de execução terá efeito contra 
imóvel admitido ao regime deste Decreto [Torrens], enquanto não for 
averbada no livro da matrícula e mencionada a averbação na própria 
sentença, ou no mandado. 
[...] 
Art. 40 – Ninguém poderá produzir contra o registro contrato ou ato, de data 
anterior ao título que não tenha sido também registrado.17 

Dispondo de forma absolutamente consciente, institui-se, sob a intenção de garantir segurança ao 
título registrado, um fundo de garantia, com objetivos empregatórios contemplados no artigo 61: 

§1º – Desse fundo pagar-se-ão os créditos judicialmente reconhecidos, das 
pessoas que houverem sido privadas do domínio da garantia hipotecária, ou 
de direito real, pela admissão do imóvel, no todo, ou em parte, ao regime 
desse decreto, ou pela entrega de título, ou outra inscrição de ato, que obste 
a ação contra aquele a quem aproveitou o registro. 

E, adiante, no artigo 75, fica selada a intangibilidade do registro: 

Art. 75 – Nenhuma ação de reivindicação será recebível contra o 
proprietário do imóvel matriculado. 

                                    
13 Jones, A política fundiária do..., citado, p. 151. 
14 BORGES, João Afonso. Terras devolutas e sua proteção jurídica. Goiânia: Oriente, 1976. p. 22. 
15 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, p. 111. 
16 Ibid., p. 112. 
17 Decreto n. 451-B, de 31 maio 1890. 



E, referindo-se a esse artigo, João Afonso Borges defende que “uma vez matriculado o imóvel no 
Registro Torrens, consolida-se definitivamente a propriedade na pessoa do requerente e, por isso, 
diz-se que ‘nenhuma ação de reivindicação será recebível contra o proprietário do imóvel 
matriculado’”.18 

A INICIATIVA PIONEIRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DERIVANDO NA FERRAMENTA DA GRILAGEM ESPECIALIZADA 

Ao que parece, a iniciativa primeira do Sistema Torrens fora a de resolver a grave lacuna deixada 
pela ausência de um sistema de registro imobiliário no Brasil, e não simplesmente instrumentalizar 
as elites rurais com um eficaz instrumento de grilagem de terras. 

No tocante ao registro de terras, as normas até então promulgadas19, acompanhando a voga liberal 
de sensível valorização da propriedade imobiliária, restringiam-se apenas ao registro de hipotecas. 
De modo que, ao final do Império e no alvor da República, a inexistência de um sistema imobiliário 
satisfatório impunha a adoção de normas de eficácia nacional. Nesse contexto, proclamada a 
República, o Governo Provisório editou o Decreto no 451-B, de 31 de maio de 1890. 

Era o primeiro equacionamento legal republicano ante o caos fundiário que se desenhava com os 
naufrágios da política fundiária imperial. Com isso, esperava-se enfrentar os problemas de 
“legitimação das posses, revalidação de sesmarias e seus respectivos registros; e, sobretudo, à 
discriminação, arrecadação e venda das terras devolutas do Estado, sobre as quais os processos de 
posse e ocupação aceleraram-se na segunda metade do século XIX, apesar da proibição expressa na 
Lei no 601”20. Ligia Osório Silva também compartilha a concepção do Registro Torrens como a 
primeira iniciativa de se implementar um sistema de registro imobiliário: 

O Registro Torrens pretendia solucionar um problema que se tornaria, com 
o tempo, cada vez mais importante para a classe de proprietários de terras: a 
questão do registro das terras; em outras palavras, a transcrição dos títulos 
de domínio e a expedição dos títulos de propriedade. O ponto era muito 
sensível porque, apesar de constituir um passo importante na consolidação 
da propriedade, significava ao mesmo tempo a possibilidade de controle por 
parte das autoridades públicas (o primeiro requisito para o controle é a 
informação) sobre os particulares. 
A adoção do Registro Torrens retomava a questão da transcrição pública dos 
títulos de propriedade, aventada no Império (decretos de Itaboraí), mas que 
não tivera continuidade. O decreto federal instituindo o registro foi calcado 
no Real Property Act, a lei australiana promulgada em 1857. Um dos 
objetivos manifestos do registro era a garantia dada pelo Estado ao 
adquirente de propriedade rural, desde que fosse efetivado com as 
formalidades imposta pela respectiva lei.  
Na exposição de motivos que acompanhava o decreto 451-B, assinada por 
Rui Barbosa, Campos Salles e Francisco Glicério, explicavam-se assim seus 
objetivos: “Instituição de um processo expurgatório, destinado a precisar a 

                                    
18 João Afonso Borges apud STEFANINI, L. Lima. A propriedade do direito agrário. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1978. p. 226. 
19 Lei Orçamentária no 317, de 21 de outubro de 1843; Decreto no 482, de 14 de novembro de 1846; Lei no 1.237, de 24 
de setembro de 1864; Decreto no 3.453, de 26 de abril de 1865. 
20 Jones, A política fundiária do..., citado, p. 147. 



propriedade, delimitá-la, e fixar de modo irrevogável, para com todos, o 
direito do proprietário, autenticando-os em título público”.21 

Como no ordenamento normativo português das Ordenações do Reino, no Brasil, até o século XIX, 
a propriedade imobiliária transferia-se pela tradição, pela traditio ficta ou pelo constituto 
possessório. Dessa forma, porém, o credor hipotecário não contava com nenhuma garantia do futuro 
adimplemento de seu crédito. A situação era de exposição dos adquirentes de imóveis a toda sorte 
de fraudes. Foi então que, como explica Lafaiete, “o gênio inventivo do legislador criou um novo 
modo de transferência do domínio e de seus direitos elementares: a transcrição dos títulos de 
aquisição em registros públicos.”22 

É fato que o Decreto no 1.318, de 30 de janeiro de 1854, disciplinou quanto ao registro das terras 
possuídas, criado pelo artigo 13 da Lei no 601, instituindo o chamado Registro do Vigário. 
Entretanto, tal sistema atribuía aos respectivos vigários a atribuição de receber as declarações dos 
possuidores de terras. O Registro do Vigário objetivava mais efeitos estatísticos do que 
propriamente de controle de propriedades e, ainda assim, era vislumbrado como possibilidade pela 
grilagem de terras: “Disposição de clareza tão inequívoca, o artigo 13 da Lei no 601 despertou 
porém a cupidez dos portadores de vocação para usurpar terras públicas [...]”23. Então, devido ao 
caráter declaratório do Registro do Vigário, a maioria dos agraristas não o considera o primeiro 
sistema de registro de imóveis implantado no Brasil, e, sim, o Sistema Torrens. 

O inflamado entusiasta do Sistema Torrens, Rui Barbosa, na Exposição de Motivos do referido 
decreto24, defendia que o novo sistema se caracterizava pela publicidade real e não apenas pessoal; 
segurança jurídica, ao permitir o expurgo de toda incerteza a respeito da cadeia de alienações, 
garantindo a continuidade do entrelaçamento dos sucessivos registros; valorização do título de 
propriedade, então depreciado pela interdependência das escrituras sucessivas de aquisição e 
transmissão; registro de todos os ônus reais incidentes sobre o imóvel. 

Porém, o princípio do Registro Torrens como sistema registral não se sustentava pela simples 
questão de ser, em muitos casos, facultativo, como se pode ver nos primeiros artigos do decreto: 

Art. 1º – Todo imóvel, susceptível de hipoteca ou ônus real, pode ser 
inscrito sob o regime deste regulamento.  
Art. 2º – As terras públicas, alienadas depois da publicação deste 
regulamento, serão sempre submetidas ao seu regime, sob pena de 
nulidade da alienação; sendo o preço restituído pelo governo, com dedução 
de 25%. Serão também obrigatoriamente sujeitas ao mesmo regime, se o 
Governo entender conveniente, os terrenos e prédios da Capital Federal no 
perímetro marcado para o imposto predial. [grifos nossos] 

Ou seja, apenas as terras públicas alienadas após maio de 1890 e, eventualmente, os imóveis 
urbanos do Rio de Janeiro seriam compulsoriamente sujeitos ao Registro Torrens. Os outros 
imóveis todos poderiam ou não aderir à inscrição pelo Sistema Torrens. Daí, Ligia Osório Silva 
observa sua inocuidade ao ordenamento do caos fundiário existente: 

                                    
21 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, pp. 252s. 
22 LAFAIETE, Direito das Coisas, 1922, § 43, p. 101 apud ERPEN, Décio Antônio. “O Registro Torrens e o Sistema 
Imobiliário Atual”. Revista de Direito Imobiliário, IRIB, n. 19-20, jan.-dez. 1987. p. 62. 
23 SANTOS, Delmiro dos. “Sesmarias, Terras Devolutas e Registro Paroquial”. Revista de Direito Agrário, Brasília: 
Incra, v. 10, 1983. p. 49. 
24 BARBOSA, Rui. “Exposição de motivos ao Decreto n. 451-B, de 1890”. In: Obras Completas, XVIII, t. II, pp. 291-
313. 



Como já era possível observar na exposição de motivos dos autores do 
projeto, o registro não era obrigatório para os imóveis rurais, podendo os 
proprietários optar por ele ou não. É difícil conceber como o Registro 
Torrens alcançaria o objetivo a que se propunha – que era o de colocar em 
ordem o caos existentes em matéria de títulos de propriedade –, se os 
proprietários (e os pretensos proprietários) não eram obrigados a se 
registrar.25 

A vitória completa – no concernente à política fundiária – dos descentralizadores na pendenga 
contra os centralizadores se efetivou com a entrega das terras devolutas para os estados. Nesse ato, 
segundo Silva, 

sucumbiu de vez a ideia de um Registro Torrens, porque a Constituição de 
1891 permitiu, de um modo geral, que os estados organizassem como bem 
entendessem o seu governo e a sua administração. Sendo a alienação de 
terras devolutas considerada, até certo ponto, matéria de direito 
administrativo, não seria possível que o decreto Torrens pudesse ter uma 
aplicação eficaz, exceto nos territórios da União. Os estados não se elegiam, 
depois de 1891, pelas leis da União, mas pelas leis que livremente adotaram, 
salvo as restrições constitucionais. Então, comenta Cirne Lima: “se assim é, 
[...] como se concebe que a lei Torrens decretasse sumariamente a nulidade 
de um ato, que não lhe estava, nem lhe podia estar sujeito, mas que caía, ao 
invés, na alçada da legislação estadual?”.26 

Daí, na sequência imediata da Constituição de 1891, toma fôlego uma corrente doutrinária que 
defendia a inconstitucionalidade dos casos em que o registro Torrens era obrigatório, quais sejam, 
as terras públicas adquiridas. Em decorrência disso, o “Supremo Tribunal Federal, em acordão de 3 
de agosto de 1895, declarou efetivamente essa inconstitucionalidade”27. A ideia de tal revogação 
firma-se ainda mais com o advento do Código Civil, em 1916, o qual, além de não mencionar o 
Registro Torrens, ainda ab-rogou, no artigo 1807, todas as normas jurídicas concernentes à matéria 
de direito por ele regradas. Os tribunais, então, decidiram no sentido da revogação das normas 
referentes ao Torrens28. Sucedeu-lhe, então, o novo sistema registral estabelecido no Código Civil, 
de caráter obrigatório, mais dinâmico, mais amplo, adotando os mesmos princípios da 
universalidade, publicidade e continuidade do sistema anterior.29 

Porém, o texto da Lei nº 3.446/1917, orçando a receita, levantou controvérsia sobre a vigência do 
Sistema Torrens30. Apenas com a edição do Código de Processo Civil de 1939, resolveu-se tal 
dúvida31 ao esclarecer-se que ambos os decretos de 1890 continuavam em vigor, exceto no que diz 
respeito ao direito processual, que passava a ser disciplinado pelos artigos 457 a 464 da nova norma 
processual. Ou seja, o Registro Torrens acaba por ser ressuscitado. 

Posteriormente, o Código de Processo Civil de 1973, no artigo 1.218, manteve em vigor os artigos 
457 a 464 do Código de Processo Civil de 1939, como procedimento especial, até serem 
incorporados em lei especial. 

                                    
25 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, p. 254. 
26 Ibid., p. 263. 
27 Ibid., p. 264. 
28 Cf. BORGES, João Afonso. O Registro Torrens no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1960. p. 20. 
29 Erpen, “O Registro Torrens e o..., citado, p. 64. 
30 BORGES, João Afonso. O Registro Torrens no direito brasileiro. Goiânia, 1957. p. 20. 
31 Vide ASSIS, Jacy de. Processos de Procedimento Edital. Faculdade de Direito de Uberlândia, 1974. p. 37 – com 
vasta bibliografia sobre esse ponto. 



Por fim, a Lei nº 6.015/1973 incorpora, nos artigos 277 a 288, as regras do Sistema Torrens, repetindo 
os dispositivos do Código Processual anterior, o que importa afirmar que os Decretos no 451-B/1890 e 
no 955-A/1890 continuam em vigor32 nos dispositivos em que não forem conflitantes com a norma de 
1973, isto é, se ao registro comum competia apontar o proprietário, ao Torrens doravante era dado 
outorgar apenas a garantia de invulnerabilidade da propriedade. 

Ou seja, se outrora desempenhava no sistema do direito imobiliário uma função substantiva, de 
ordenação e regulamentação, com a entrada em vigor do Código Civil e dos códigos processuais 
subsequentes a instituir um registro de imóveis, o Torrens passou apenas a agir como uma 
ferramenta a qualificar a propriedade de maneira a imunizá-la contra qualquer desiderato 
reivindicatório. Ao abandonar seu caráter pioneiro de instrumento jurídico implementador de um 
sistema registral para a garantia da segurança jurídica, da universalidade e da continuidade dos 
assentos registrais imobiliários, o Registro Torrens – em radical inflexão à sua concepção original – 
tornou-se apenas uma garantia absoluta de invulnerabilidade da dominialidade. 

Depois de implementado o Código de Processo Civil de 1939, o Registro Torrens passa a atuar 
como instrumento facultativo e paralelo ao sistema registral até então vigente. Para Jones, 

Essa duplicidade de alternativas para registro de imóveis, sobretudo rurais, 
poderia dar, e parece ter dado, oportunidade a verdadeiros processos de 
expropriação por via registral. De grilagem especializada. Isso porque aos 
imóveis registrados neste novo sistema eram assegurados plenamente os 
direitos de propriedade, logo, a propriedade legalmente reconhecida com 
prioridade sobre quaisquer outras formas de direitos reais sobre a terra 
(como, por exemplo, as posses mansas e pacíficas), ressalvadas apenas as 
hipóteses de fraudes no decorrer do próprio processo de registro no Sistema 
Torrens. 
Eram admitidas ações judiciais, tanto reivindicatórias quanto contestatórias, 
apenas quando tempestivas, isto é, nos limites do prazo de registro, sob pena 
de prescrição. Ou seja, quaisquer ações ou oposição em relação à 
propriedade do imóvel registrado no Sistema Torrens deveriam ser 
propostas no decorrer do prazo, rigorosamente estabelecido na Lei ou pelo 
juiz para a sua propositura. Decorridos os prazos decadencial (do direito) e 
prescricional (para propositura das ações) configurava-se a perda de todo e 
qualquer direito sobre o imóvel.33 

Os detentores de imóveis registrados pelo Sistema Torrens têm completa precedência sobre todas as 
demais formas de “direitos reais sobre a terra, (como, por exemplo, as posses mansas e 
pacíficas)”34. E o Registro Torrens torna-se passível de servir 

não apenas como alternativo, mas como contraposto a presumíveis direitos 
assegurados pelas outras formas de registro – para não se falar no vasto 
número de posses mansas e pacíficas, sobretudo pequenas, sem registro 
algum – poderia erigir, assegurando, direitos novos sobre propriedades ou 
posses mais antigas, ou não registradas; ou ainda, que apenas tinham a 
presunção de direito assegurada pelas outras formas registrais.35 

                                    
32 Ibid., p. 93. 
33 Jones, A política fundiária do regime militar, citado, p. 149. 
34 Ibid., p. 150. 
35 Idem. 



O Registro Torrens, ao tornar inquestionável e absoluta a propriedade privada, acaba por arrogar ao 
seu detentor uma perigosa ferramenta de expropriação de outras formas recorrentes e mesmo 
legítimas de uso da terra, como se verá no capítulo seguinte. 

Talvez, a maior crítica ao sistema seja explicitada, justamente, em sua ardorosa defesa pelo 
agrarista Ismael Lima Falcão: 

A propriedade, uma vez admitida a registro pelo Sistema Torrens, estará 
perfeitamente saneada e esse saneamento perfeito da propriedade é, sem 
dúvida a grande e inabalável conquista desse tipo de registro, porque se trata 
de uma conquista do direito. Quantos proprietários rurais amargam, hoje, 
problemas sérios, quase irremovíveis, diante da política nefasta de 
determinados órgãos federais, que levantam dúvida sobre o domínio privado 
quarentenário antes da vigência do Código Civil, trazendo noites de insônia 
para empreendimentos de significativo valor econômico para a região onde 
se situam e para o próprio país, tão-somente para dar vazão a um sentimento 
discutível de proteção a determinadas castas, hoje sem motivo nenhum para 
acobertar tutela. Verdadeiro crime contra a propriedade privada que não teria 
guarida se estivesse essa propriedade sob a proteção do Registro Torrens.36 

O REGISTRO TORRES DE SANTO ANTÔNIO DA CACHOEIRA 

Apesar da existência da “matrícula Torrens” do imóvel Santo Antônio da Cachoeira, segundo a 
Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE), não existe qualquer registro histórico que, de fato, 
tenha havido o processo de Registro Torrens37 indispensável para que o próprio existisse. Como 
visto, o Registro decorreria de sentença judicial e, se não houve a sentença que originaria o Torrens, 
inexistente é o efeito do Registro. 

 
Em linha de demonstração da inexistência do registro Torrens de José Júlio 
de Andrade, verifica-se que é conditio sine qua nom para dar início ao 
processo misto de registro Torrens a prova literal e legítima de propriedade 
privada, o qual inexiste conforme registro do Iterpa e é confessado pela 
própria Jari ao fazer referência a um título de posse 
Como se comprovou alhures, segundo a legislação da época, não existia 
hipótese legal de “restauração de autos de registro Torrens”, fato que 
demonstra que o imóvel em questão nunca esteve submetido à matrícula 
Torrens, vez que não existe e nunca existiu o livro especial de registro 
Torrens em Almeirim à época.38 

Quando o fragmento acima citado comenta que a própria Jari confessa que inexiste prova literal de 
legítima propriedade, refere-se ao fato de a Jari mencionar que o Registro Torrens teria sido 
originado a partir de um simples título de posse de 3 mil hectares e, tal documento, segundo a PGE, 
seria passível, apenas, de originar o procedimento da legitimação de posse e não de dar origem a um 
procedimento de Registro Torrens. 

À essa Procuradoria, parece não restar qualquer dúvida da inexistência do Registro Torrens, e, 
portanto, da validade da matrícula do imóvel: 

                                    
36 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, pp. 113s. 
37 Conforme o relatório Conclusões dos Procuradores do Estado, referentes à análise dos documentos realizada pelo 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 001/06-PGE-GAB-ITERPA. 18 jul. 2006. p. 41. 
38 Ibid., p. 42. 



 
A simulação chega a um ponto de total desfaçatez que ao final do suposto 
"procedimento", determina-se ao Governador do Estado do Pará a expedição 
de título de propriedade em favor do Sr. José Julio de Andrade, quando o 
suposto título de propriedade deveria ter sido expedido a priori, como 
conditio sine qua non de legalidade e legitimação do processo de registro 
Torrens. 
É bom salientar: o Governador do Estado do Pará à época somente expediu 
o título em virtude de uma sentença judicial inexistente supostamente 
proferida em uma simulação grosseira de procedimento de registro Torrens 
tomada com base em uma certidão do cartório de Almeirim que fazia 
referência a imóvel de área de 3.000 ha (três mil hectares).39 
 

Registre-se, ainda, que caso se argumente que o título de posse poderia ser levado a legitimação, 
ainda assim, jamais poderia haver uma matrícula com tamanha extensão, uma vez que o título 
original tinha 3 mil hectares e a legislação da época limitava a um máximo de 4.356 hectares a 
emissão dos títulos de posse. A PGE, então, conclui que “somente são terras privadas a área do 
imóvel Santo Antônio da Cachoeira até o limite de 4.356 ha, sendo o excedente terras públicas”. 40 
 
Entretanto, sem prejuízo de toda clareza com que resta provada a artimanha para a apropriação de 
terras públicas, segundo Tatilla Passos Brito, atual Procuradora-chefe da Procuradoria Jurídica do 
Iterpa (comunicação pessoal em 30 jan. 2015), apesar de todos os vícios e ilegalidades apontados 
no processo que originou do Registro Torrens, inclusive por seus colegas da PGE, até hoje nenhuma 
providência jurídica foi tomada para sua anulação e não caberia ao Iterpa, por via administrativa, 
questioná-lo. De acordo com suas palavras, o registro foi emitido por instância competente e o 
órgão não pode ignorá-lo. 

E assim, permanecem as coisas: cristalizadas. O status quo vem em franco benefício do latifúndio e 
em prejuízo de pequenos posseiros a quem essas terras públicas deveriam ser destinadas. 
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