
 

 

 

    

 

A Luta e a Conquista da Terra 
pelos Trabalhadoras/es Sem 
Terra no Engenho Prado – 
Tracunhaém, PE/Brazil 

De que se trata? 
O objetivo da experiência foi a conquista do direito à 
terra por famílias de trabalhadores rurais sem terra, 
na região da zona da mata do estado de 
Pernambuco, através da ocupação. O 
funcionamento do monocultivo da cana-de-açúcar 
se dava da seguinte forma: ao se expandir, a usina 
engolia os engenhos, que por sua vez, engoliam os 
sítios dos moradores que, por consequência, iam 
morar nas periferias das cidades da Zona da Mata. 
  
Por que a intervenção? 
A experiência de ocupação de terras tem sido um 
forte instrumento de reivindicação da Reforma 
Agrária, utilizado por trabalhadores e trabalhadoras 
rurais sem terra desde a década de 80. As famílias, 
antes moradoras dos Engenhos, passaram a viver 
em condições desumanas nas periferias das 
cidades da Zona da Mata, exploradas pelo 
monocultivo da cana-de-açúcar. 
  
O que mudou? 
As famílias, que antes viviam nas periferias das 
cidades em condições sub-humanas, hoje possuem 
moradia digna e terra para produzir alimentos. São 
donos e donas de seu próprio destino e trabalho. 
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Como funciona? 
 
Após a ocupação da terra, o método de 
organização do grupo para manter-se acampado 
na área pode ser destacado como um elemento 
fundamental para a resistência das famílias e para 
o enfrentamento dos desafios. Foram formadas 
comissões de vigilância, alimentação, limpeza, 
saúde e remédio, comunicação, coordenação, 
tesouraria, secretaria. Com os alimentos 
produzidos na terra ocupada, estava garantida boa 
parte da subsistência das famílias e a 
comercialização em feiras locais. 
 
Quem são os/as beneficiário/as? 
 
Os pricipais sujeitos envolvidos nesta experiência 
foram cerca de 300 famílias sem terra, com o apoio 
dado pela CPT durante todo o período.  
 
Quem poderia aplicar a metodologia? 
 
Esta experiência serve como exemplo e deve ser 
compartilhada entre organizações sociais que 
atuam com a pauta da Reforma Agrária, e, 
principalmente, com outras comunidades 
camponesas, em particular entre grupos de 
trabalhadores rurais sem terra, que encontram-se 
em processo de organização e em luta pela 
Reforma Agrária e pela garantia de direitos. 

 
Quem já está aplicando? 
 
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Pernambuco (FETAPE) e o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)  
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