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Apresentação

Prezado leitor

 Esta cartilha faz parte do material elaborado durante a execução do projeto Movimentos: salvaguarda e difusão do 

acervo e da memória do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no oeste catarinense e foi escrita para você 

que é professor, estudante ou deseja conhecer e entender mais e melhor os Movimentos Sociais e suas contribuições na 

sociedade.

 A ideia nasceu com a classificação do Projeto Movimentos no prêmio Memórias Brasileiras, do Instituto Brasileiro 

de Museus – edital de seleção pública n° 13, de novembro de 2012. A proposta do Centro de Memória do Oeste de Santa 

Catarina (CEOM) foi apresentada através da Fundação Universitária para o Desenvolvimento do Oeste (FUNDESTE), atual 

mantenedora da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, à qual o CEOM é vinculado. 

 Desde a fase de elaboração da proposta, ainda em 2012, a Secretaria Estadual do MST/SC vem acompanhando, 

apoiando e fornecendo informações e subsídios para a efetivação dessa proposta. 

 As razões que levaram o CEOM a apresentar esse projeto ao IBRAM foram principalmente: a) A presença significa-

tiva do MST no oeste catarinense; b) A necessidade de comunicar o acervo do Movimento sob guarda do centro; e c) As 

grandes contribuições do Movimento ao desenvolvimento humano, social e econômico da região. 

 Dentre os principais objetivos da proposta apresentada ao IBRAM estavam: 

- Democratizar e ampliar o acesso da comunidade regional aos acervos da coleção MST, sob guarda do CEOM/Unochapecó, 

através da conversão de acervo em suporte VHS para a Mídia DVD;

- Estimular a valorização e o reconhecimento da trajetória histórica, da memória e das conquistas do MST na região oeste 

catarinense, por meio da produção e circulação de uma exposição temática itinerante;

- Estimular novos olhares e oportunizar a reflexão crítica sobre o papel do Movimento, através da realização de oficinas de 

formação de multiplicadores, destinadas a professores das redes pública e privada de ensino, da região Oeste catarinense; 

- Oferecer subsídios ao trabalho dos professores sobre o tema movimentos sociais, através da produção e distribuição 

gratuita de cartilhas de apoio didático a educadores da região.

 Para efetivar a realização desse projeto, o CEOM/Unochapecó realizou a curadoria do acervo documental do MST, 

composto por diferentes tipologias (textual, audiovisual, iconográfico). O resultado desse processo foi: 

- Uma exposição fotográfica itinerante; 

- Esta publicação de apoio didático, destinada principalmente a professores e estudantes;

- Oficinas de formação de multiplicadores, associadas à exposição e ao material de apoio didático, destinadas a professores 

das redes pública e privada de ensino dos municípios de abrangência do projeto: Abelardo Luz, Campo Erê, Chapecó, Dioní-

sio Cerqueira e São Miguel do Oeste;

- Oficinas de Ação Educativa para estudantes dos municípios de abrangência do projeto. 

 A principal motivação dessas ações é estimular o reconhecimento social e a valorização da memória do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no oeste de Santa Catarina.

 Esta cartilha apresenta, em imagens, textos e sugestões de atividades, o contexto de surgimento do MST, as lutas 

e conquistas do Movimento, com foco na região Oeste de Santa Catarina. A ideia é que você possa usar esse material como 

apoio à Exposição Itinerante que é parte do projeto ou, como material complementar às disciplinas de história, geografia, 

sociologia e filosofia, dentre outras. O mais importante é que você possa aprofundar o conhecimento sobre o papel dos 

Movimentos Sociais na construção da cidadania e da inclusão social e, em especial, possa conhecer e compreender melhor 

a trajetória do MST no Brasil.

Boa leitura e bom trabalho!
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 A terra nem sempre foi um bem privado, tal 
como o compreendemos nos dias de hoje. Mas, de 
acordo com os registros históricos, a noção de proprie-
dade começa a se desenvolver ainda nas sociedades 
tribais, por influência da especialização do trabalho e do 
surgimento das primeiras cidades. Tratava-se de 
propriedade coletiva: um grupo ou tribo ocupava deter-
minada área e compartilhava o uso do espaço. 
 Já no período feudal, aproximadamente entre os 
séculos VIII e XV, a noção de propriedade territorial na 
Europa Ocidental era diferente. A posse passou a ser 
individual mas, ainda assim, não era tão comum ser 
“dono” de um pedaço de terra, já que essa era uma rega-
lia concedida pelos reis aos nobres. Ao povo era 
permitido viver e trabalhar a terra, pagando pelo seu uso 
com uma parte da colheita. Esse sistema de arrenda-
mento da terra funcionava como uma espécie de 
contrato social, em que o senhor feudal oferecia segu-
rança e permitia ao trabalhador viver e cultivar o solo, 
em troca de parte da colheita. Durante essa época, a 
economia era essencialmente rural, o comércio era 
quase inexistente e cada feudo possuía autonomia 
econômica e, até mesmo, política.
 Com o fim do feudalismo e início do período que 
conhecemos como Idade Moderna, profundas mudanças 
políticas, econômicas e sociais impactaram também a 
posse da terra. 
 A economia estava centrada nas cidades, com 
destaque para o comércio. A busca por uma maior 
centralidade política por parte das monarquias tendeu a 
enfraquecer a estrutura organizacional dos feudos e 
viver sob proteção de um senhor feudal já não parecia 
mais tão interessante. 
 A Idade Moderna é conhecida também como o 
período das grandes navegações e da expansão do 
mundo ocidental. E é então que outras formas de viver 
na terra e utilizar o solo são confrontadas. Nas Améri-
cas, por exemplo, muitos povos nativos compreendiam 
a terra como bem coletivo que não podia ser comprada 
ou vendida. 
 A chegada dos europeus ao continente ameri-
cano modificou profundamente essa forma de se 
relacionar com o espaço geográfico e compreender a 
posse e o uso da terra, semeando as bases do modelo 
europeu de propriedade privada. 

 Lá pelos idos de 1500, entre os habitantes do conti-
nente americano prevalecia o entendimento da terra como 
bem coletivo. Mas os reinos europeus não pensavam dessa 
forma e o continente era alvo de interesse há um bom 
tempo. Basta lembrar que o Tratado de Tordesilhas, 
acordado entre Portugal e Espanha em 1494, sob as 
bênçãos do papa Alexandre VI, dividia as terras do conti-
nente americano entre os dois reinos.

Você Sabia?
Não foi a primeira vez que um acordo procurou dividir o mundo entre os 
reinos de Portugal e Espanha. A Bula Papal Romanus Pontifex (1455) e 
o Tratado de Alcáçovas (1479) já asseguravam ao império português a 
propriedade de todas as terras além mar conquistadas ou a conquistar. 
O Tratado de Tordesilhas (1494) foi o primeiro a ser pensado a partir da 
compreensão da forma esférica da terra. Embora hoje seja possível 
reconhecer os erros de cálculo e o desconhecimento acerca do território 
disputado, naquela época bastava saber que as terras localizadas até 
370 milhas a oeste do arquipélago de Cabo Verde eram propriedade de 
Portugal. Enquanto o território que existisse a oeste desse limite seria 
da Espanha. 

Capítulo 1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.1 A terra e as diferentes noções de propriedade
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Saiba mais!
Conflitos por território do ponto de vista administrativo ocorrem no 
caso de fronteiras externas (entre países) ou internas (entre Estados de 
um mesmo país). Um exemplo desse tipo de disputa é o atual Estado 
do Acre, no norte brasileiro. Você sabia que esse território pertencia 
originalmente à Bolívia? A área entre os Rios Javari e Madeira era 
considerada pelo governo boliviano como “tierras non descubiertas”, que 
quer dizer “terras não descobertas”, até o início do século XX. É com o 
aumento do consumo de borracha que a região começa a despertar 
interesse. Acontece que já havia um contingente significativo de 
brasileiros vivendo e trabalhando naquela região. Por isso, o governo 
brasileiro fez um acordo com o governo boliviano, adquirindo aquela 
porção territorial e anexando-a ao Brasil.

Pesquise mais!
Que outros conflitos por limites e fronteiras você conhece? Que tal 
pesquisar a respeito e descobrir mais sobre: 
- A questão de Palmas – entre Brasil e Argentina
- Guerra do Paraguai
- Guerra Cisplatina
Procure descobrir quem eram os países envolvidos, as razões e o 
resultado de cada conflito. Ao final da pesquisa, você observará que o 
mapa do Brasil poderia ser bem diferente caso as histórias tivessem 
outros desfechos!  

 Durante cerca de 30 anos após tomar posse do 
território que, ao longo do tempo, tornou-se parte do Brasil 
que conhecemos, o reinado português esteve mais focado 
na importação e comercialização de especiarias do oriente e 
pouco investiu na efetiva apropriação das terras que lhe 
pertenciam desse lado do oceano Atlântico. 
 Por volta de 1534, uma estratégia para efetivar a 
exploração das novas terras foi tomando forma. Consistia, 
basicamente, em transferir a responsabilidade sobre a 
fiscalização, exploração e, principalmente, recolhimento e 
repasse dos tributos cabíveis à coroa portuguesa. Essa 
estratégia ficou conhecida na história como Capitanias 
Hereditárias.

 Os conflitos pela posse da terra no Brasil remontam 
ao período colonial. E se intensificaram e diversificaram com 
a emancipação da colônia. Mas, nem todos envolviam civis, 
como os conflitos fundiários dos dias de hoje. Algumas 
disputas eram de ordem administrativa e diziam respeito a 
limites e fronteiras. Basta lembrar conflitos diplomáticos, 
como as disputas com o Uruguai e a Argentina, no Sul do país, 
ou os confrontos com a Bolívia pela posse do território que 
atualmente constitui o Estado do Acre, na região norte 
brasileira. 
 As disputas por fronteiras entre países podem 
conduzir à conflitos armados e, assim, ameaçar a vida dos 
cidadãos das nações envolvidas. Porém, os conflitos mais 
persistentes e que, ao longo da história brasileira, contabi-

 Acontece que, em todas essas estratégias de 
ocupação do território, não foram considerados os povos 
que já habitavam essas terras. A intenção dos colonizadores 
portugueses era ocupar para explorar as riquezas da terra e 
garantir a posse do território, em detrimento de quem o 
habitasse. Registram-se aí os primeiros conflitos pela posse 
da terra no Brasil. 

zaram massacres, extermínios e acumulam mortes e 
processos de exclusão em geral violentos, envolvem a 
disputa pela posse de terras privadas.  
Desde fins do século XIX, as fronteiras nacionais foram 
definidas e os conflitos com outros países deixaram de 
ocupar o centro das agendas políticas dos governos. Porém, 
internamente, conflitos e disputas por território protagoni-
zadas por diferentes grupos sociais no Brasil foram 
ganhando cada vez mais espaço, ao longo do século XX. 
 Dentre as características desses embates, estão as 
diferenças étnicas e sociais dos protagonistas. São, em 
geral, colonos versus indígenas, sertanejos versus migrantes 
e pequenos agricultores versus grandes proprietários de 
terras. 

 1.2 Essa terra tinha dono! Propriedade e disputas 
por território no Brasil Colônia

 1.3 Disputas pela terra no Brasil: 
uma jornada histórica

Saiba mais!
As Capitanias eram porções territoriais concedidas pelo rei de Portugal, 
no intento de contar com a colaboração de terceiros na fiscalização e 
ocupação do território conquistado e no repasse de impostos. Foram ao 
todo 15 Capitanias concedidas a 12 donatários. Por serem passíveis de 
transferência por herança aos descendentes de cada donatário, eram 
denominadas “Capitanias Hereditárias”.

Você sabia? 
Qual a diferença entre Capitanias Hereditárias e Sesmarias? As 
capitanias a gente já descobriu que são porções de terra destinadas a 
um donatário pelo rei de Portugal. Já as sesmarias são porções menores 
da capitania, cedidas pelo donatário a outras pessoas, com o intento de 
povoar a área e agregar mais colaboradores para o processo de 
fiscalização, exploração e repasse de impostos à coroa portuguesa. 

Pesquise mais!
Se as formas de se relacionar com a terra e entender seu uso podem ser 
diferentes entre os povos, que tal investigar como esse processo se 
dava em outras culturas? Procure descobrir como era o uso da terra em 
outras épocas entre povos como egípcios, romanos, chineses, indianos, 
africanos, maias, astecas e incas.
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 Pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte das 
regiões Sul, Centro-Oeste e Norte brasileiras não seriam 
território do Brasil. Como então aconteceu a expansão 
territorial portuguesa nas terras que, pelo acordo de 1494, 
pertenciam à Espanha? Ao longo dos séculos, as fronteiras e 
os limites foram disputados, primeiro entre Portugal e 
Espanha e, mais tarde, entre Brasil e seus vizinhos. 
 Dentre as disputas externas por território, pelo 
menos uma delas afeta diretamente o Estado de Santa 
Catarina. Em especial, a porção Oeste catarinense que, até 
1895, era reivindicada pela Argentina. Para garantir a posse 
destas terras era necessário que fossem povoadas por 
brasileiros. Quando foram definidos os limites entre Brasil e 
Argentina, começou nova disputa pelas terras entre Paraná 
e Santa Catarina, resolvida somente em 1916.

1.4 Um mapa redesenhado:
As terras no oeste catarinense

Pesquise Mais!
Dentre os principais tratados e acordos firmados entre Portugal e 
Espanha estão: 

1- Bula Inter Coetera – 1493
2- Tratado de Tordesilhas – 1494

3- Tratado de Ultrecht – 1713 e 1715
4- Tratado de Madrid – 1750
5- Acordo de El Pardo – 1761
6- Tratado de Santo Ildefonso – 1777
7- Tratado de Badajós – 1801
Que tal pesquisar os termos de cada um deles?

Fonte: http://geoconceicao.blogspot.com.br/2012/05/santa-catarina-evolucao-da-divisao.html
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Capítulo 2 – O contexto e os sujeitos
2.1 Colonização e transformação do espaço geográfico 

no Oeste catarinense

 Dentre os tratados que mais impactaram a atual 
configuração geográfica do Sul do Brasil e, por extensão, do 
Estado de Santa Catarina, estão dois: o Tratado de Madrid 
(1750), é o primeiro a fazer uso do princípio romano do Uti Possi-
detis fato que estimulou ainda mais a prática da coroa portu-
guesa de incentivar a vinda de açorianos para o Brasil, a fim de 
ocupar o território e garantir a posse a Portugal.  Já o Tratado de 
Santo Ildefonso (1777), assegura as fronteiras no Sul do Brasil. 
Por exemplo, a atual fronteira entre Brasil e Argentina, no 
extremo Oeste de Santa Catarina é regida por esse tratado. 

 Até 1850, o princípio do Uti Possidetis vigorou forte-
mente entre os imigrantes europeus que habitavam o território. 
Por isso, a vasta maioria das pessoas dispensava o registro 
formal da sua área de terra. Isso mudou com a promulgação da 
Lei de Terras, que determinava que para ser proprietário de 
terras havia necessidade de escritura registrada em cartório. 

 No Oeste de Santa Catarina, o processo de coloni-
zação data do início do Século XX. Com a resolução da 
questão de terras entre Brasil e Argentina (1895) e, depois, 
entre Paraná e Santa Catarina (1916), o governo catarinense 
procurou estimular a colonização das terras consideradas 
vazias, desde o Meio-Oeste até a fronteira com a Argentina.
 A fim de efetivar a ocupação, foram delegadas às 
companhias colonizadoras, porções territoriais para lotea-
mento e comercialização. A maioria das empresas de coloni-
zação focaram a oferta e comercialização de terras nos 
colonos de origem italiana, alemã e polonesa do Rio Grande 
do Sul. Pequenas levas de imigrantes alemães, teuto-russos 
e austríacos também foram atraídos por Companhias Coloni-
zadoras e constituíram comunidades no interior catarinense. 

 Com a promulgação da Lei de Terras, muitas pessoas 
registraram em seu nome grandes extensões, formando 
assim, os chamados latifúndios. Ao mesmo tempo, um grande 
contingente de pequenos camponeses não registraram a 
posse da propriedade onde moravam, quer por desconheci-
mento ou pela compreensão que ainda vigorava à época, de 
que a terra era um bem que não podia ser comercializado. 
 As áreas não reclamadas ou registradas foram consi-
deradas pelo governo como terras devolutas, ou seja, vazias. A 
estratégia adotada para povoar essas terras foi incumbir da 
tarefa empresas chamadas à época de “Companhias Coloniza-
doras”.  Basicamente, o trabalho da Companhia Colonizadora 
consistia em lotear e comercializar porções territoriais doadas 
pelo governo ou adquiridas a baixo custo. 

 Como era de se esperar, ao iniciar o processo de 
loteamento e venda das terras, as Companhias Colonizado-
ras se depararam com um significativo contingente de 
famílias habitando o espaço que o governo catarinense 
considerava “terras devolutas”. Isso porque, mesmo sendo 
consideradas pelo governo como despovoadas, essas 
regiões abrigavam povos indígenas, caboclos e colonos 
pobres que não haviam registrado a posse das terras em que 
viviam. Na linguagem da época, as pessoas que habitavam a 
área sem registro, eram considerados pelos colonizadores 
“posseiros” ou “intrusos” e, na maioria dos casos, foram 
forçados a abandonar a área ou se integrar ao novo modelo 
econômico que se formava, geralmente como trabalhador 
diarista ou agregado. 

Saiba mais!
Mais que determinar a legalização das terras já ocupadas, a Lei de 
Terras de 1850 estabelecia que, a partir de então, todas as terras 
públicas deixariam de ser doadas pelo Estado e passariam a ser 
vendidas. Essa Lei coincidia com o aumento do número de imigrantes 
chegados ao Brasil, obrigando-os a adquirir formalmente suas terras.

Você sabia? 
A palavra latifúndio [do latim, latifundium] significa grande extensão 
de terra não cultivada ou explorada com técnicas de baixa produtivi-
dade. No Brasil, o termo costuma designar grandes fazendas improdu-
tivas ou utilizadas apenas para criação de gado. O termo contrário, 
minifúndio, designa pequena propriedade rural. 

Você sabia? 
O termo latino Uti Possidetis, ainda hoje utilizado, refere-se a um princípio 
jurídico do direito romano. Por esse princípio, quem ocupa é dono, e esse 
entendimento é aplicado ao conferir direito de propriedade. 

Você sabia? 
O termo agregado, era usado comumente no interior de Santa Catarina 
para designar o trabalhador pobre que vivia e trabalhava como arrenda-
tário na terra de outrem, pagando com dias de trabalho ou parte da 
renda da colheita, pelo uso da terra. 

Caboclo
Marcado por hábitos sertanejos, tem origem nos contatos entre 
indígenas, bandeirantes paulistas e viajantes que se fixaram no 
território do oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e norte do Rio 
Grande do Sul. 

Pesquise mais!
As Companhias Colonizadoras desempenharam um importante papel no 
povoamento oficial das regiões mais distantes dos grandes centros 
coloniais. Em geral, foram responsáveis tanto pelo loteamento e 
comercialização de terras, quanto pela formação das vilas que, mais 
tarde, se tornariam os núcleos urbanos dos municípios existentes 
atualmente. Que tal pesquisar a história do seu município e descobrir 
qual companhia foi responsável pela povoação da sua região? Procure 
documentos, publicações sobre a história local e regional e, também, 
converse com as pessoas mais velhas do município. Muitos dos primeiros 
colonizadores que se estabeleceram na região, tem boas histórias para 
contar daquele período. 
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2.2 A modernização do campo e a 
condição de Sem Terra na década de 1970

 Na década de 1970, muitos povoados do interior de 
Santa Catarina, já tinham se emancipado e possuíam certa 
estrutura urbana. Na região Oeste do Estado, o principal 
centro urbano era a cidade de Chapecó, onde as agroindús-
trias constituíam a principal atividade econômica.
 Nesta época, já eram visíveis as desigualdades 
sociais resultantes do processo de colonização. Muitas 
famílias que haviam sido expulsas das suas terras durante 
as primeiras décadas do século, viviam em contínuo 
processo de migração, tornavam-se agregados ou traba-
lhadores diaristas, ou procuravam as periferias urbanas para 
morar, geralmente em condições precárias e espaços irregu-
lares. 
 A mecanização do trabalho no campo e o uso de 
produtos químicos, fez com que a exigência de mão de obra 
na área rural diminuísse consideravelmente, desem-
pregando um grande número de pessoas. Por outro lado, 
muitos pequenos agricultores adquiriram maquinários e 
equipamentos para o trabalho agrícola e acabaram endivi-
dados, chegando até mesmo a perder suas propriedades. 
 Naquela época, com o desenvolvimento das agroin-
dústrias na região, os criadores de suínos foram incentiva-
dos a trabalhar no “sistema integrado”, que exigia investi-
mentos na produção e atendimento a uma série de exigên-
cias e adequações determinadas pelas agroindústrias. 
Embora fossem medidas que visassem a profissionalização 
e melhoria da produção, a maioria delas possuía um alto 
custo que era repassado integralmente ao produtor rural. 
Não dispondo de recursos para atender às exigências, 
muitos camponeses foram excluídos do processo produtivo. 

 No Oeste catarinense, o surto de peste suína trouxe 
inúmeros prejuízos aos produtores e contribuiu para o 
processo de exclusão de famílias com menos condições de 
se adequar às novas exigências para produção. Outra conse-
quência foi a perda de autonomia dos produtores, que 
ficavam condicionados a adquirir matrizes e suínos direta-
mente de criadores autorizados, a preços bem mais altos 
que os praticados entre os próprios produtores. 
 Nessa mesma década, tornaram-se públicos os 
projetos de construção de barragens do Plano Nacional de 
Energia Elétrica, a fim de aproveitar a força das águas da 
bacia hidrográfica do Rio Uruguai na geração de energia 
através de usinas hidroelétricas. Como a construção de uma 
usina hidrelétrica implica no alagamento de uma grande 
área de terras, a notícia causou grande impacto nos agricul-
tores da região pois, representava a ameaça de perda das 
terras e obrigatoriedade de sair das suas propriedades. 

Grupos indígenas 
No Oeste catarinense estão presentes as etnias Kaingang e Guarani, na 
atualidade, grande parte destes indígenas reside em terras indígenas 
como: Terra Indígena Xapecó, Terra Indígena Toldo Chimbangue, Aldeia 
Condá, Toldo Pinhal, Toldo Imbú e Palmas.

Leia mais! 
Para aprender mais sobre a colonização da região oeste catarinense: 
- Disputas e ocupação do espaço no oeste catarinense: a atuação da 
Companhia Territorial Sul Brasil, de Alceu Werlang.
- A luta da erva: um ofício étnico da nação brasileira no oeste 
catarinense, de Arlene Renk.

Veja mais!
Documentário Terra é Vida. 13min. Produção: Centro de Memória do 
Oeste de Santa Catarina – CEOM/Unochapecó. 

Pesquise mais!
Você já deve ter ouvido falar que o Estado de Santa Catarina é pluriétnico, 
quer dizer, composto por muitas etnias. Que tal investigar quais são os 
grupos étnicos responsáveis pelo povoamento da região em que você 
mora? Lembre-se que, muito antes do processo de colonização oficial, já 
havia pessoas morando em quase todos os lugares. Tente descobrir se os 
moradores mais antigos são citados nos documentos oficiais e nos 
registros da história local. 

Saiba mais!
Você já ouviu falar em “peste suína”? Pois no final dos anos 1970, 
muitos suinocultores foram forçados a eliminar todos os suínos de sua 
criação, sob suspeita de contaminação pela doença. Ainda nos dias de 
hoje, não se tem clareza sobre como a peste teria chego ao país. De 
acordo com as autoridades sanitárias e de agricultura da época, a 
doença não afetava os humanos mas, era altamente contagiosa e 
totalmente mortal entre os animais. No site da revista Suinocultura 
Industrial, um artigo intitulado “1978: o ano da peste” afirma “[...] 
embora tenha trazido uma série de prejuízos à suinocultura, o surto da 
peste serviu para acelerar o processo de modernização que estava em 
curso no setor suinícola” (05/02/2003, grifo nosso).

Saiba mais!
Você já ouviu falar no termo “grilagem”? Grilar uma terra significa 
falsificar os documentos de registro daquela área. Essa prática, embora 
ilegal, era muito comum no início do século passado e deu origem a 
muitos dos grandes latifúndios daquele período. O termo grilagem vem 
da palavra grilo – inseto comum no interior catarinense e conhecido por 
roer papéis e tecidos de origem vegetal. Conta-se que, ao falsificar um 
documento, as pessoas costumavam guardá-lo por um tempo numa 
caixa com grilos, para que o papel ficasse amarelado e corroído, dando 
a impressão de ser mais antigo, a fim de enganar as autoridades já que, 
naquela época, os arquivos de registros ainda estavam se 
estabelecendo e a comunicação entre cartórios e outros órgãos oficiais 
era mais difícil. 
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Saiba mais!
O Plano Nacional de Energia Elétrica foi criado durante o governo 
militar, na década de 1960, visando aproveitar o potencial hídrico de 
várias regiões brasileiras na geração de energia. No Oeste catarinense, 
segundo o pesquisador Marcos Aurélio Espíndola, “foram planejados 
(22) vinte e dois aproveitamentos hidrelétricos, a serem realizados em 
vários pontos do trecho brasileiro da Bacia do Rio Uruguai como parte 
da então política nacional para a formação de uma infraestrutura para 
o desenvolvimento, aproveitando parte das características ambientais 
citadas anteriormente. O projeto fez parte do Plano Nacional de Energia 
Elétrica - 1987/2010 da Eletrobrás” (ESPÍNDOLA, 2009, p. 02).

2.3 Terra, trabalho e dignidade:
renascem as lutas por direitos 

 O final dos anos 1970, foram marcados pelo ressur-
gimento de lutas populares, reorganização de movimentos 
de reivindicação de direitos – sufocados pelo governo ditato-
rial – e retomada da questão do esgotamento agrário. Para 
muitos pesquisadores sociais, a posse da terra no sul do país 
ultrapassa a dimensão econômica para se consolidar como 
um fator de identidade e de afirmação social entre seus 
possuidores. 

 É nesse contexto que ocorre o movimento do povo 
Kaingang no Sul do país reivindicando seus direitos, entre 
eles, o grupo da região de Nonoai-RS. De acordo com os 
documentos oficiais, a demarcação da Terra Indígena de 
Nonoai data de 1857, e compreendia uma vasta área 
limitada pelos Rios Uruguai, Passo Fundo e da Várzea. 
Porém, ao longo das décadas seguintes, sucessivas demar-
cações foram reduzindo a área e, simultaneamente, 
famílias de colonos sem terras foram ocupando pouco a 
pouco a área. 
 No final da década de 1970, pelo menos três mil 
famílias não indígenas viviam na Terra Indígena de Nonoai. 
Por conta da ocupação de suas terras por colonos, boa parte 
da população Kaingang migrou para outras localidades, no 
Noroeste gaúcho e no Oeste catarinense. No entanto, a 
pressão por soluções efetivas quanto à propriedade da terra 
vinha crescendo cada vez mais, tanto entre os colonos 
quanto entre os povos indígenas. Basta lembrar que, em 
1972 surge o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), ligado 
à igreja católica, como instância de articulação dos povos 
indígenas na luta por direitos. É também a ala progressista 
da igreja católica que vai fomentar, pouco mais tarde, em 
1975, o surgimento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
que procurava colaborar na luta por direitos e reforma 
agrária no campo. 

 No ano de 1978, o povo Kaingang da Terra Indígena de 
Nonoai protagoniza a retomada de seu território, legalmente 
demarcado, na Terra Indígena de Nonoai. O fato resultou na 
expulsão das famílias de colonos que viviam na área, num 
conflito que ganhou contornos de guerra entre a população 
local e se estendeu ao longo do ano. Ao final, as três mil 
famílias expropriadas da Terra Indígena se juntaram ao contin-
gente de sem terras daquela região (MARCON, 1997).
 A situação destas famílias sensibilizou setores da 
sociedade, causou grande repercussão na imprensa e atraiu o 
olhar do governo. A atuação da Comissão Pastoral da Terra na 
região se intensificou, estimulando os camponeses a refletir 
sobre a questão agrária, a se organizar e lutar por melhores 
condições de vida, que neste caso, só seriam possíveis através 
do acesso à terra. 
 Outro fator importante foi a atuação dos sindicatos 
rurais. Influenciados pelo sindicalismo dos metalúrgicos do abc 
paulista, as entidades da região atuavam na organização dos 
agricultores, a fim de reivindicar um programa de reforma 
agrária capaz de ocupar áreas improdutivas na região. 

Para pensar!
Você já parou para pensar que a posse da terra pode ter inúmeros 
outros significados além da simples utilidade como meio de subsistên-
cia? Lembre que a relação com a terra sofreu modificações ao longo do 
tempo e assumiu significados muito distintos em diferentes épocas. 
Portanto, muitos sociólogos e antropólogos indicam que, no caso dos 
habitantes do Oeste catarinense, a posse da terra possui, também, 
valor cultural. No caso dos colonos, “ter” terra significa “ser” alguém e, 
em oposição, “sem terra” implica uma negação básica da existência do 
sujeito. Já no caso dos povos indígenas, a demarcação de um território 
implica na permanência e resistência.

Pesquise mais!
Você já ouviu falar no Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB? 
Em sua página oficial, a organização se auto define como “movimento 
popular, reivindicatório e político” (MAB, 01/12/2011). Que tal investi-
gar a respeito e descobrir: 
- O que quer dizer “movimento popular”?
- Como começou o MAB?
- Quem são seus integrantes e como se organizam?
- Quais são suas reivindicações?
- Que conquistas alcançaram e a quem beneficiam? 
- Como os jornais noticiam as ações do Movimento?
Você pode pesquisar na página do MAB na internet 
<www.mabnacional.org.br/historia>, em jornais, no acervo do 
CEOM/Unochapecó e na bibliografia sugerida ao final dessa cartilha.

Pesquise mais!
Você sabe como funciona um sindicato? Conhece alguém que faz parte 
de algum? Os Sindicatos tem um importante papel na construção da 
democracia e na conquista e garantia de direitos aos trabalhadores. No 
período da Ditadura Militar, foram ainda mais fundamentais pois, 
naqueles anos, a população não dispunha de canais democráticos de 
participação junto ao governo. Assim, mobilizar-se era um ato de 
enfrentamento, que exigia muita coragem e poderia resultar em 
repressão e prisão. Os sindicatos colaboraram de maneira decisiva na 
organização dos trabalhadores, formando, informando e dando 
continuidade às lutas.
Que tal pesquisar e descobrir junto aos seus pais e familiares quem é 
associado de algum sindicato? Aproveite para perguntar: 
- Quais os benefícios que seu sindicato proporciona? 
- Você participa das assembleias e outras ações do sindicato?
- Que conquistas seu sindicato já alcançou para a sua categoria 
trabalhista?
- Qual a importância de ser membro de um sindicato?  

Você sabia? 
Há mais de 50 anos, um movimento precursor do atual MST se 
constituiu no interior do Rio Grande do Sul. Até o nome era bem 
semelhante: o Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER, 
surgiu no ano de 1960, na região central do Rio Grande do Sul. O 
movimento atuou na organização de agricultores no interior do Estado 
e, de acordo com alguns pesquisadores a experiência dessa iniciativa foi 
uma importante influência para a criação do MST (MARCON, 1997).
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3.2 O Movimento ocupa o Brasil

Capítulo 3 – O Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra 

3.1 Os Sem Terra em Movimento

 A luta pela terra teve como um dos marcos históri-
cos as ocupações realizadas em setembro de 1979, nas 
granjas Macali e Brilhante e o acampamento da Encruzi-
lhada Natalino, no início da década de 1980, no Rio Grande 
do Sul (MARCON, 1997).
 Em Santa Catarina, a ocupação da Fazenda Burro 
Branco, no município de Campo Erê, em 1980, foi a “primeira 
experiência conduzida no sentido da organização de um 
movimento maior de luta pela terra” (POLI, 2008, p. 89).

 Em janeiro de 1984, coincidindo com o período em 
que ocorre a retomada da democracia no Brasil, ocorreu em 
Cascavel, no Paraná, o 1° Encontro Nacional dos Sem Terra. 
Participaram dessa reunião trabalhadores rurais que articu-
lavam as ações em 12 Estados: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espírito 
Santo, Bahia, Pará, Goiás, Rondônia, Acre e Roraima. De 
acordo com os relatos do próprio Movimento, também 
participaram desse encontro representantes da Abra 
(Associação Brasileira de Reforma Agrária), da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), do Cimi (Conselho Indigenista 
Missionário) e da Pastoral Operária de São Paulo.

 Nos anos seguintes, a CPT e alguns sindicatos de 
trabalhadores rurais realizaram um trabalho de levanta-
mento, identificação e organização dos sem-terra em vários 
municípios do Oeste catarinense. Ao mesmo tempo ama-
durecia a ideia da criação de um movimento autônomo e 
específico dos sem-terras (POLI, 2008).
 Em Santa Catarina, a igreja católica, especialmente 
na região Oeste, teve papel fundamental na articulação dos 
agricultores. É a instituição religiosa a responsável pela 
organização, no final do ano de 1984, do primeiro Encontro 
Estatual do MST. Esses fatores contribuíram para a consoli-
dação e organização do Movimento, a partir de encontros que 
definiam comissões responsáveis por articular os sem terra 
nos municípios.

A história da ocupação da Fazenda Burro Branco em 1980
O professor Odilon Poli conta que a iniciativa da ocupação teria partido de 
um camponês residente em Mondaí-SC. Vivia e trabalhava em dois 
hectares que pertenciam a seu pai, mas como era casado, via a necessidade 
de adquirir a própria terra. Durante certo tempo, tentou comprar, mas sem 
sucesso. Após ter auxiliado na solução de alguns conflitos de divisas, 
manteve contato com técnicos do INCRA e pode conhecer as leis sobre 
regularização fundiária. No ano de 1980, soube que haveria uma desapro-
priação em área situada entre Palma Sola e Dionísio Cerqueira para fins de 
reforma agrária, então decidiu ir até o local e tentar comprar o direito de 
posse de algum morador, para ter o direito ao título legal da área quando 
ocorresse a desapropriação. Junto com familiares, formou um grupo de 
cinco homens. Chegando ao local, encontraram uma área improdutiva onde 
residiam poucos moradores responsáveis pela vigilância, controlados por 
um capataz. Montaram acampamento e informaram os moradores sobre a 
desapropriação. Então começaram a roçar e preparar a terra para o plantio. 
Porém, após cerca de 15 dias, perceberam que estavam no município de 
Campo Erê, fora da área pretendida. Diante da situação, adotaram a 
estratégia de afirmar que aquela área seria desapropriada e buscaram 
apoio com os moradores, apesar dos conflitos que ocorriam com o capataz, 
pistoleiros, polícia e exército. Em pouco tempo, outras famílias foram 
chegando e acampando, com a esperança de obter terra desapropriada. 
Diante dos conflitos que se ampliavam, a CPT entrou em ação, buscando 
organizar os acampados e buscar apoio na sociedade civil, órgãos públicos 
e autoridades. Também assumiu a defesa judicial dos acampados e atuou 
como mediadora na negociação com o Estado. Após ampla mobilização, a 
área foi desapropriada em 12 de novembro de 1980 (POLI, 2008, p. 89-94).

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é um órgão 
federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A 
instituição foi criada pelo decreto nº 1.110, de 09 de julho de 1970, com 
regulamentação pelo decreto nº 5.735, de 27 de março de 2006 e teve 
redação alterada e atualizada pelo decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009. 
Dentre as diretrizes do INCRA estão “a democratização do acesso e do 
direito à terra, a implantação de assentamentos sustentáveis e a redução 
da violência e da pobreza” (fonte: <www.incra.gov.br>). 

Para a pesquisadora Teresa Kleba Lisboa, um momento marcante na 
história da luta pela terra em Santa Catarina, ocorreu no dia 25 de maio de 
1985, quando “cerca de 2.000 famílias ocuparam terras do Oeste catari-
nense, numa ação conjunta, organizada e planejada. Aí permaneceram 
acampadas quase 2 anos (algumas mais) à espera de assentamento” 
(LISBOA, 1996, p. 111). A pesquisadora relata que anualmente milhares de 
pessoas eram atraídas para Guaraciaba, no Extremo-Oeste catarinense, 
para a festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Naquele ano, o MST realizou 
a chamada “operação integrada de ocupações simultâneas”, na qual o 
comboio de caminhões com os Sem Terra fez-se passar por romeiros e, sem 
despertar suspeitas, pode ocupar as propriedades quase sem resistência 
(LISBOA, 1996). 

Você sabia? 
Hoje, o MST está presente em 24 Estados brasileiros, possui cerca de um 
milhão e meio de integrantes e aproximadamente 350 mil famílias 
assentadas, além de cerca de 80 mil em situação de acampamento. A 
organização é reconhecida como um dos maiores movimentos sociais de 
construção da democracia e luta pela cidadania no mundo contemporâneo. 

Ocupação da fazenda Dissenha em Abelardo Luz -SC. 1997.
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Ocupação versus Invasão: você sabe a diferença? 
Diz-se ocupação quando a área é improdutiva ou abandonada. O contrário, 
quando o local é produtivo e habitado, é considerado invasão. Mas, de onde 
vem a confusão entre os dois termos? As grandes controvérsias acerca das 
ações do MST decorrem da forma com que são noticiadas nos meios de 
comunicação.
A ação de ocupar determinada área, tem um significado de denúncia e de 
reivindicação. Primeiro porque existem muitas pessoas sem terras para 
produzir e, existe muita terra improdutiva pertencendo a poucos. Em 
segundo lugar, o artigo 186 da Constituição Federal do Brasil, afirma a 
função social da terra e indica que, em caso de descumprimento dessa 
função, a área deve ser destinada a Reforma Agrária. Além disso, na 
condição de cidadãos brasileiros, é dever de todos denunciar irregulari-
dades, e o latifúndio é uma irregularidade. Esse é o sentido da ocupação de 
territórios pelo MST.
O acampamento é um ato político, repleto de significados e simbologias, 
de muita luta, de organicidade onde os Sem Terra protagonizam sua 
história. Mas é também um tempo de sofrimento, de medo, de riscos e 
incertezas em que a fé e a esperança são fundamentais para a continui-
dade, para a persistência na luta. 

Artigo 186 da Constituição Federal do Brasil: 
A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultanea-
mente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.

Saiba mais!
Você certamente já avistou a bandeira do MST por aí. Mas já parou para pensar no 
significado das cores e desenhos ali representados? Pois veja só o que o próprio 
Movimento nos diz a respeito: “A cor vermelha: representa o sangue que corre em 
nossas veias e a disposição de lutar pela Reforma Agrária e pela transformação da 
sociedade. A cor branca: representa a paz pela qual lutamos e que somente será 
conquistada quando houver justiça social para todos. A cor verde: representa a 
esperança de vitória a cada latifúndio que conquistamos. A cor preta: representa o 
nosso luto e a nossa homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que 
tombaram, lutando pela nova sociedade. O mapa do Brasil: representa que o MST 
está organizado nacionalmente e que a luta pela Reforma Agrária deve chegar a todo 
o país. As figuras de um homem e uma mulher: representam a necessidade da luta ser 
feita por mulheres e homens, pelas famílias inteiras. O facão: representa as nossas 
ferramentas de trabalho, de luta e de resistência” (fonte: <www.mst.org.br>). 
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 Você já se perguntou qual a diferença entre acampa-
mento e assentamento? Resumidamente, o acampamento 
faz parte das primeiras etapas de reivindicação da terra. É o 
momento em que um grupo de famílias se estabelece de 
forma precária, muitas vezes sob tendas de lona, na área 
pretendida ou nas proximidades dela, aguardando e pressio-
nando pela resolução da disputa, a fim de ingressar na terra. 
Durante esse período, pode ocorrer de as famílias já 
começarem a cultivar a terra, retirando dela o seu sustento. 
 Já o assentamento é a ocupação definitiva, o 
momento em que o grupo obtém a autorização do INCRA 
para se estabelecer na terra, construindo moradias e benfei-
torias e constituindo uma nova comunidade rural. 
 É nesse ambiente que as famílias sonham ter um 
pedaço de chão para viver, vão construindo novos valores, 
visando a inclusão e a ampliação de direitos, em oposição à 
indiferença, individualismo e competitividade. No acampa-

mento, as famílias procuram uma organização onde todos 
participam: jovens, crianças, idosos, homens e mulheres. 
Nessa relação, valores como a solidariedade, a coletividade, 
a indignação contra as injustiças, o respeito à natureza, vão 
sendo construídos no cotidiano da luta e resistência dessas 
famílias.
 Ao longo da história do Movimento, a agroecologia 
foi ganhando cada vez mais importância. Atualmente, é a 
base de uma nova forma de se relacionar com a natureza, 
entendendo a importância do equilíbrio ambiental para a 
vida humana e para a própria preservação do planeta. Essa é 
a diretriz que orienta a cultura camponesa em sua relação 
com a terra como bem de todos, e sua exploração susten-
tável, de modo a produzir alimentos saudáveis para as 
famílias do campo e da cidade.

3.3 Da condição de acampado a assentado:
o dia a dia nos acampamentos

Saiba mais! 
Para o MST, a Reforma Agrária está na base de uma série de transformações sociais indispensáveis à dignidade, à cidadania e à justiça social. O Movimento 
enumera três grandes objetivos para sua ação: 
1° A conquista da terra. Ter terra é apenas uma pequena parcela do processo de reconhecimento da dignidade humana. A luta é muito maior e mais ampla 
que isso. 
2° A luta pela reforma agrária. Quer dizer, possibilitar às famílias camponesas a permanência no campo, com condições de produzir. Isso significa acesso a 
crédito, a educação, a saúde, a tecnologias tanto de comunicação quanto de produção, enfim, a todas as possibilidades que se tem de formar um ser humano 
emancipado.
3° A transformação social. Para o Movimento, a organização social atual, com concentração de terra e de riquezas, com exclusão de milhares de pessoas, 
poluição e depredação contínua do meio ambiente, produção de alimentos contaminados com pesticidas, dentre outras problemáticas, não permite ao ser 
humano se emancipar. O MST propõe um novo jeito de sociedade, de se relacionar com o trabalho, de ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado, 
a cultura, a arte, ao alimento saudável entre outras.

 As transformações propostas pelo Movimento são 
profundas e interferem diretamente na estrutura da socie-
dade atual. Para tanto, a formação é parte indispensável 
desde o processo de constituição do acampamento. Todos 
são estimulados a participar das decisões e pensar soluções 
para os problemas que afetam o grupo. Os chamados núcleos 
de base são a célula em torno da qual se reúnem grupos de 
10 a 12 famílias com a tarefa de decidir sobre o andamento 
do espaço em que vivem. Nesse núcleo é escolhido um 

cordenador e uma coordenadora, além de responsáveis por 
setores como educação, produção, saúde entre outros. As 
decisões são feitas em assembleias ou seja, decididas 
coletivamente, entre todos os membros do acampamento. 
Além das lideranças locais, há as Coordenações e Setores 
Regionais, Direções Estaduais, Direções Nacionais, instân-
cias de decisões como Encontros Regionais, Estaduais, 
Nacionais e Congressos. 

Os acampamentos são sempre formados por famílias de agricultores Sem Terra que chegam juntos a um mesmo local e vão montando seus barracos 
ordenadamente um ao lado do outro. 
Na montagem dos barracos, os colonos procuram ficar próximos dos parentes, amigos ou vizinhos da mesma comunidade que vieram. […] Dentro dos barracos 
os agricultores improvisam mesas, prateleiras e cadeiras de bambu. As camas também são feitas da mesma forma, porém erguidas do chão devido às chuvas 
e insetos rasteiros. 
Alguns possuem móveis, armário, cômoda ou fogão. Outros, somente uma chapa de ferro segura por tijolos. […] Os que permanecem nos acampamentos 
trabalham nas lavouras que eles próprios improvisam. Plantam milho, arroz, feijão e às vezes batatinha […] (LISBOA, 1996, p. 119). 
As crianças por sua vez são em grande número e logo se "enturmam" formam amizades com as dos barracos vizinhos. Correm o dia inteiro pelo acampamento 
e improvisam brinquedos com madeiras, galhos, folhas, pedras, etc. […] 
A maioria dos acampados tem consciência da necessidade de terem uma convivência pacífica e ordeira até alcançarem a vitória de conseguir terra (LISBOA, 
1996, p. 119).
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3.4 Assentamentos no Oeste Catarinense!

Como é o processo de criação de um Assentamento de Reforma Agrária? 

Fase 1: Identificação da área ociosa e as negociações para desapropriação. Esse processo pode demorar meses ou anos. Em caso de processos muito longos ou 
de recusa do Estado ou do latifundiário em negociar, ocorre o acampamento, como forma de pressionar pela resolução da questão.  
Fase 2: Desapropriação da área. O INCRA toma posse e constitui o Assentamento. As famílias vão se estabelecendo aos poucos mas continuam morando em 
barracos de lona até se concretizar o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA). 
Fase 3: A aprovação do PDA e a liberação de recursos na forma de linhas de crédito para investimentos em infraestrutura, cultivo da terra e moradia. 
O período de constituição do assentamento pode levar até 5 anos e, após, cada família assentada tem um prazo para pagar os financiamentos feitos através 
das linhas de crédito.

CAMPO ERÊ

Você sabia que atualmente existem 41 assentamentos estabelecidos na região Oeste de Santa Catarina?
Confira a seguir a história de alguns deles e descubra quais as contribuições dessas comunidades para o 

desenvolvimento e a economia da região. 

Leia Mais
Existe uma biblioteca digital da Questão Agrária Brasileira com pesquisas 
acadêmicas, notícias, lista de páginas virtuais e até poesias e vídeos sobre 
o tema. Que tal acessar e aprender um pouco mais sobre a reforma agrária 
no Brasil? 
O endereço é: <www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca>. 

MST em números: 
Assentamentos no Brasil até o ano de 2014: 9.167
Famílias assentadas : 959.156
Assentamentos em Santa Catarina: 160
Famílias assentadas em Santa Catarina: 5.040
(Fonte: <www.incra.gov.br>).

Em 23 de abril de 2002, mais de 200 famílias ocuparam a Fazenda Seringa, na Linha Água Amarela, em Chapecó. O 
acampamento foi nomeado Dom José Gomes, em homenagem ao bispo da igreja católica, da Diocese de Chapecó, 
cuja atuação foi fundamental para a organização de vários movimentos sociais, entre eles, o MST. As famílias 
permaneceram na condição de acampamento por sete anos, até que o INCRA  tomou posse da área, destinando-a 
para Reforma Agrária, em 09 de setembro de 2008. Para a permanência das famílias, foi fundamental o apoio que 
tiveram de entidades e movimentos sociais. Atualmente o Assentamento Dom José Gomes tem 32 famílias 
residentes, cultivando e organizando-se de forma coletiva.

CHAPECÓ

Acampamento Dom José Gomes em Chapecó-SC. [19--].
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 Historicamente o município de Campo Erê foi marcado 
pela concentração de terra, com grandes áreas em mão de poucas 
famílias. Por isso sempre foi alvo de ocupações e disputas pela 
terra. A ocupação que inaugura a luta pela terra nessa localidade 
começou no ano de 1980, na Fazenda Burro Branco, antes mesmo 
do MST existir com esse nome. 
 Nessa ocupação, camponeses de vários municípios da 
região Oeste de Santa Catarina, foram ocupando a área de forma 
espontânea. Mais tarde, a igreja católica da Diocese de Chapecó e seu 
bispo, Dom José Gomes, passaram a apoiar os camponeses. A Comis-
são Pastoral da Terra (CPT), também ligada à igreja católica, e o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais colaboraram na organização dos 
agricultores. 
 A área ocupada foi desapropriada e foram regularizadas 
pelo INCRA cerca de 200 famílias. Porém, no início da década de 
1980, não existiam políticas ou mesmo planos de desenvolvimento 
dos assentamentos. Assim, as famílias assentadas não receberam 
linhas de créditos e os lotes foram divididos de maneira desigual.
 Mas essa não foi a única ocupação daquele município. Em 
30 de outubro de 1987, houve uma grande ocupação com cerca de mil 
famílias, na comunidade Campo Grande. 

 Após dois dias, as famílias foram brutalmente despeja-
das pela polícia militar, sendo reassentadas em outras localidades 
de Santa Catarina.
 A área conhecida como Fazenda Caldato cuja área de 
abrangência se estendia pelos municípios de Campo Erê e Palma 
Sola, era um grande latifúndio e foi ocupado nos anos de 1989 e 
1998, sem sucesso. Finalmente, na terceira ocupação, no ano de 
2005, a área foi desapropriada e deu origem ao Assentamento 
Olivio Albani. 
 O assentamento foi nomeado em homenagem ao 
camponês de mesmo nome, assassinado durante o despejo dos 
agricultores na ocupação de 1989. Atualmente, 28 famílias 
cultivam a terra nessa localidade e estão dando os primeiros 
passos na estruturação das moradias, instalação de energia 
elétrica, abertura de estradas e acessando os primeiros créditos a 
fim de investir na produção agrícola.

CAMPO ERÊ

Grupo sem terras em Campo Erê-SC. [19--].
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 Conhecido pela grande concentração de terras em vastos 
latifúndios, o município de Abelardo Luz foi palco da primeira 
ocupação do MST enquanto Movimento organizado. Em 25 de 
maio de 1985, 1.500 famílias ocuparam a Fazenda Papuã. Dada a 
grande quantidade de pessoas, boa parte das famílias foi reassen-
tada em outras localidades. 
 Ao longo das últimas décadas, muitas lutas ocorreram 
nesse município. Muitas famílias aguardaram durante anos, acam-
padas, em condições precárias, pela terra. Muitos enfrentamentos, 
repressão policial, perseguições e ataques de pistoleiros fizeram 
parte do cotidiano de homens, mulheres e crianças em sua 
trajetória de luta pela terra. Atualmente, o município abriga 1.400 
famílias distribuídas em 23 assentamentos. 
 Na medida em que as famílias obtiveram o direito à terra 
e começaram a cultivá-la, produzindo alimentos e estruturando 
suas pequenas propriedades, também a economia local começou a 
melhorar. Atualmente, parte da produção dos assentamentos está 
organizada em duas cooperativas, a Coopeal que atua na produção 
e industrialização de peixes, e a Cooperoeste que tem como foco a 
produção leiteira. A economia dos assentamentos gira em torno da 
produção de leite, peixes e uma grande variedade de grãos, 
diferenciando-se essencialmente da produção latifundiária que 
prioriza a monocultura.  
 

 Os assentamentos do município de Abelardo Luz 
também já possuem infraestrutura básica. Há postos de saúde na 
área dos assentamentos e o MST investe na medicina alternativa, 
com fitoterápicos. Também há duas escolas de ensino fundamen-
tal e duas de ensino médio para atender aos estudantes da área, 
inclusive, com a oferta de um curso técnico em agroecologia. 
Através de parceria com Instituto Federal, há oferta de cursos pelo 
Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego, além de um curso de especialização em Educação no 
Campo.  Em 13 de junho de 2014, o MST realizou mais uma 
ocupação de terras em Abelardo Luz, como forma de retomar a luta 
pela terra. Atualmente, existem 530 famílias no Acampamento 
Euclides dos Santos Rodrigues incluindo filhos de assentados do 
município que, como seus pais, lutam por seu direito de viver com 
dignidade no campo. 

ABELARDO LUZ

Acampamento de Volta Grande em Abelardo Luz-SC.1987.
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 O município abriga o Assentamento Conquista 
na Fronteira, constituído a partir da desapropriação da 
antiga Fazenda Tracutinga, em junho de 1988. A área de 
1.198 hectares foi adquirida pelo INCRA e abriga cerca de 
60 famílias sem terra, oriundas do próprio município de 
Dionísio Cerqueira e de outros acampamentos e ocupações 
em vários municípios da região Oeste catarinense.
 Uma das características marcantes desse assen-
tamento foi a opção de trabalhar a terra de maneira 
coletiva, não dividindo lotes individuais como ocorre 
tradicionalmente nos assentamentos. No ano de 1994, os 
trabalhadores do Assentamento constituíram a coopera-
tiva Cooperunião, em torno da qual organizam sua 
produção. 
 Como em outros municípios, a chegada dos Sem 
Terra não foi bem vista pelos moradores locais. O início do 
acampamento e do assentamento tem memórias de muita 
discriminação, além das dificuldades para viabilizar a 
produção, a infraestrutura necessária aos recém assenta-
dos e, inclusive, a proposta de cultivo coletivo da terra. A 
superação das dificuldades se deu no debate, no trabalho, 
na persistência e na formação contínua. Atualmente, o 
assentamento é uma referência no município de Dionísio 
Cerqueira, no estado e no país, como experiência de 
trabalho coletivo. 

DIONÍSIO CERQUEIRA

 Embora a economia do município fosse baseada na agricultura 
familiar, existiam latifúndios improdutivos e, por isso, as áreas entraram na 
estratégia de reivindicação do MST. 
 No dia 25 de maio de 1985, o Movimento organizou ocupações simul-
tâneas no município de Abelardo Luz e também em São Miguel do Oeste, nas 
localidades de Jacutinga, Rabo de Galo e Entre Rio. Nessa data a igreja católica 
celebra a Romaria de Nossa Senhora do Caravagio, que costuma atrair grande 
quantidade de pessoas. Ao se organizarem, os Sem Terra aproveitaram a mobili-
zação religiosa para ocupar discretamente as áreas pretendidas. Na semana 
seguinte ao dia 25 de maio, mais cinco áreas foram ocupadas na região de São 
Miguel do Oeste.  
 Essas ações resultaram num acordo com os Governos Estadual e 
Federal, para que as famílias desocupassem as áreas, estabelecendo-se em 
acampamentos provisórios – como o Acampamento Bandeirantes, na região de 
São Miguel do Oeste – até a desapropriação efetiva. 
 As três áreas ocupadas na noite de 25 de maio foram desapropriadas 
em outubro do mesmo ano, e hoje formam o Assentamento Três Passos, no 
atual município de Paraíso, o Assentamento 25 de Maio, no município de Barra 
Bonita e o Assentamento 26 de Outubro, em São Miguel do Oeste. Três anos 
mais tarde, em 1988, nova ocupação deu origem ao atual Assentamento 08 de 
Março. 
 Nessa região, o relevo é bastante acidentado, porém, as terras são 
férteis e possibilitaram às famílias boa produção, especialmente de grãos. Com 
os recursos dos primeiros créditos os assentamentos investiram na construção 
de armazéns e condomínios de suínos. A partir dessas experiências de produção 
surgiu a necessidade de industrializar a produção. O Assentamento 26 de 
Outubro criou a primeira indústria de processamento de leite, que originou várias 
experiências de cooperação e industrialização, e resultou na maior indústria da 
Reforma Agrária no Brasil, a Cooperoeste. A experiência da Cooperoeste não 
beneficia apenas as famílias Assentadas mas, todo o Município e região de São 
Miguel do Oeste, sendo a segunda maior empresa em arrecadação de impostos 
no município. Foi a constituição dessa cooperativa que permitiu a distribuição 
dos alimentos produzidos pela Reforma Agrária às mesas de todos os brasileiros.  

SÃO MIGUEL DO OESTE

Trabalhador da cooperativa Cooperoeste. São Miguel do Oeste

Manifestação feita por integrantes do MST em Dionísio Cerqueira-SC. [19--].
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Coleção Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra

A coleção salvaguardada no CEOM/Unochapecó é 
composta por 8.289 fotografias que retratam a história 
do MST na região; um conjunto de 987 livros, cartilhas e 
apostilas; 170 fitas VHS, das quais 50 foram digitaliza-
das, estando disponível em DVD. Além de documentos 
textuais referentes à organização administrativa e 
funcional do Movimento.  A coleção foi organizada e 
acondicionada a partir do projeto em parceria entre o 
CEOM/Unochapecó, MST e MMC denominado 
“Preservação e valorização do acervo do CEOM – 
Patrimônio Cultural do Oeste de Santa Catarina: 
conhecimento, cidadania e inclusão social”, aprovado 
em janeiro de 2005, através do edital “Programa de 
Apoio a Projetos de Preservação de Acervos”, 
homologado pelo BNDES. Uma amostra desta coleção 
está disponível no Banco de Dados e Acervo Digital, 
disponível em: 
<http://ceom.unochapeco.edu.br/ceom/index/>.
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