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EDITORIAL

Uma história
de lutas
a história de atuação da
Federação dos trabalhadores (as) na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE) são mais de
quatro décadas à frente do Movimento Sindical de Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais. Traçar os
acontecimentos mais importantes
dessa entidade, nesse período, é o
que pretende a presente publicação que, em forma de relato, traz
os principais momentos da história da entidade até 2002, quando
completou 40 anos. Hoje, responsável por representar cerca de um
milhão e quinhentos mil trabalhadores(as) rurais em todo o
Estado de Pernambuco.
A publicação limitou-se a
uma abordagem histórica, quase
linear. Trata-se de uma visão panorâmica de temas e aspectos que
envolvem a dinâmica da organização. De fatos que contribuíram
para o surgimento do Movimento
Sindical Rural em Pernambuco,
culminando, inclusive, na própria
fundação da FETAPE. Para cada
momento histórico e situação enfrentada, a FETAPE demonstrou
uma enorme capacidade de mudança de táticas de luta não só
para garantir a sobrevivência do
Movimento Sindical, como na época do governo militar, mas, sobretudo, para ampliar suas ações e
sua influência, como no caso do
ciclo das greves nos anos 80 na
Zona da Mata e nas ocupações de
terra iniciadas nos primeiros anos
da década de 90.
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Muitas foram as bandeiras
levantadas na busca por melhores
condições de vida para os
trabalhadores(as) rurais e dentre
elas, destaca-se o acesso à terra
através da reforma agrária e melhores condições de trabalho. Durante toda sua trajetória, a FETAPE
investiu firmemente na formação
de quadros por intermédio de cursos, encontros, seminários, con-

gressos, com o propósito de desenvolver uma consciência mais crítica acerca da realidade, promovendo a construção de uma identidade social que unifica segmentos
diferentes no meio rural em torno
das questões centrais da luta de
classe para, por fim, criar caminhos
que levem à transformação das relações sociais no campo de forma
estrutural e permanente. Saiba agora um pouco mais da história dessa importante entidade.
Aristides Santos
Presidente

Entidade representa,
hoje, quase um milhão
e meio de
trabalhadores rurais
pernambucanos.

Primeira eleição para a
diretoria da Fetape,
realizada em Recife, de
26 a 28 de julho de 1987.

Capítulo 1
A exploração da
terra e dos
trabalhadores motiva
o surgimento de
sindicatos

O surgimento
dos sindicatos
pontapé inicial dos conflitos no campo tem como
fator primordial as expulsões de antigos moradores colonos. O regime de exploração
da terra, usado principalmente pelas
usinas de cana-de-açúcar, onde, em
momentos de crise, o proprietário disponibilizava espaços para que sua
mão-de-obra garantisse a sobrevivência, mas no momento seguinte retomava o chão por conta da melhora
do mercado, serviu de “combustível”
para o surgimento de organizações
que lutavam pela posse da terra e por
direitos trabalhistas.
As organizações que surgiram
a partir daí estruturaram-se em torno da luta pela posse da terra e por
direitos trabalhistas, em grupos que
se diferenciavam em função da origem sócio-econômica de seus membros e pelos líderes que deram voz
a suas reivindicações, além de gerarem uma forma política diferenciada, tanto no terreno ideológico,
como nas estratégias de luta. Nesse
contexto, duas vertentes destacamse: as ligas camponesas e os sindicatos. Com isso os trabalhadores(as)
do campo passaram a fazer parte
do cenário nacional, revelando para
a sociedade os problemas relacionados à questão agrária e à exploração de sua força de trabalho.
As ligas camponesas, associações de trabalhadores(as) rurais, surgiram nas décadas de 50 e 60. Eram
lideradas por políticos e estudantes,

O

Sede das Ligas Camponesas
do Engenho Galiléia, em
Vitória de Santo Antão.
Foto Agência Estado

O organizador das Ligas
Camponesas Francisco
Julião, (de terno escuro),
com Zezé da Galiléia, um dos
líderes do movimento.
Pernambuco, 8 de outubro de
1959.
(Agência O Globo).

tendo Francisco Julião como principal líder, deputado pelo partido socialista, que contava inicialmente
com o apoio do Partido Comunista
e com severa oposição da Igreja Católica. Apesar do apoio, PCB e as ligas divergiam de pontos como a prioridade de sindicalização dada pelo
Partido, enquanto as ligas priorizam
a luta pela terra.
A organização do partido comunista deu-se principalmente no
seio do proletariado rural. Esse fato
colocava-o, sobretudo, em competição com a Igreja Católica que tinha
neste mesmo segmento seu projeto
de atuação social. A Igreja católica
trabalhava arduamente desde o início dos anos 60, numa tentativa de
ampliar sua influência sobre os
trabalhadores(as) de empresas agrícolas no Brasil. O SORPE (Serviço de
Orientação Rural de Pernambuco),
órgão ligado à Igreja Católica, surgiu oficialmente em agosto de 1961
e defendia a idéia de que os próprios
camponeses deveriam formar e estruturar o Movimento Sindical.
Na retrospectiva do que foi o
estímulo à formação de sindicatos,
o período entre 1961 e 1964 aparece como o de maior ênfase, com
o surgimento de 70 entidades, correspondendo a 39,33% do total criado até os dias atuais. Entre 1965
e 1979 outros 45 aparecem no cenário de luta e, de 1980 até 2005,
outros 63 foram constituídos, totalizando hoje 178.
FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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1962: surge
a FETAPE
FETAPE tem no ano seguinte ao seu surgimento, em 1962, uma importante realização: a
primeira e a maior greve geral do
setor canavieiro, que ocorreu em
1963. Foi uma ação unificada entre o Movimento Sindical e as ligas camponesas, que paralisou
engenhos e usinas. Segundo José
Francisco da Silva, que presidiu a
CONTAG, o sistema de organização adotado pelos Sindicatos de
Trabalhadores Rurais (STRs) e pela
FETAPE, marcado pela presença de
um delegado sindical em cada
engenho, facilitou a organização
dos trabalhadores(as) rurais em
torno da campanha salarial. Além
disso, a política popular do Governo de Miguel Arraes estimulava as
lideranças a intensificarem suas
reivindicações, possibilitando maior organização das massas trabalhadoras.
Em 1964 o golpe militar pôs
fim às ligas camponesas e muitos
de seus líderes foram perseguidos
e presos. Dos 35 sindicatos existentes na zona canavieira, 30 sofreram intervenção. A própria diretoria da FETAPE foi alvo das
ações, o que gerou uma grave crise política e financeira culminando, em 1965, com o despejo do
prédio em que funcionava, por falta de pagamento. Mas, passado
algum tempo, os sindicatos que
sobreviveram foram aos poucos
retomando o fôlego.
É nessa época que ocorrem os

A
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abusos e assassinatos em torno da
luta de trabalhadores rurais. Na lista de acontecimentos, está o Engenho Patrimônio, cujo proprietário,
Honorato Cabral de Souza Campos,
ignorando uma ordem judicial, destruiu a roça dos foreiros com um
trator, sendo, em seguida, preso.
Outro fato foi o assassinato do delegado sindical Manoel Tenório da
Silva, denunciado pela FETAPE, e
que teve como motivação a reclamação de direitos trabalhistas no
Engenho Belmonte.
Apesar do histórico de violência, até 1968 ainda havia certo

espaço para as manifestações populares. Mas, quando foi editado
o AI5 instala-se um período de profunda repressão com prisões arbi-

Fetape desenvolve
trabalho atuante
desde a pr imeira
greve canavieira

Miguel Arraes incentivou
as lideranças rurais.

O poder armado do
governo e a força da
organização dos
sindicatos: frente a frente,
em direções opostas.

José Francisco, ex-diretor
da Fetape e ex-presidente
da Contag.

A intervenção militar nos
sindicatos e o processo
contra o presidente da
Contag José Francisco
gerou protestos.

trárias e torturas, desestruturação
dos movimentos sociais e, em particular, do Movimento Sindical. O
Governo Federal, numa tentativa
de conter o Movimento Sindical de
trabalhadores e trabalhadoras rurais, transfere para os sindicatos
serviços assistencialistas, tal como
o FUNRURAL, transformando muitos dirigentes sindicais em verdadeiros “empregados” do governo.
Houve, neste período, certo
esmorecimento do Movimento
Sindical, e isso afetou também a
FETAPE. Porém, mesmo durante o
período de maior vigilância, com
sua atuação limitada pelo governo, a FETAPE procurou ocupar os
espaços que oficialmente dispunha para levar a mensagem do sindicalismo aos trabalhadores(as)
rurais. O convênio com a cruzada
ABC (Ação Básica Cristã), firmado
por meio do Ministério do Trabalho, é um exemplo disso. O objetivo era alfabetizar os trabalhadores (as) rurais adultos, instalando
escolas nos engenhos, sítios e arruados.
Outros caminhos foram en-

contrados pela Federação para
chegar aos trabalhadores(as), dentre eles foram os programas de
rádio, criados em 1971. Com o
objetivo de custear os estudos dos
filhos de trabalhador(as)es rurais
sindicalizados, a FETAPE também
participou de um convênio com o
PEBE (Programa Especial de Bolsas de Estudos) na década de 70.
Os sindicatos faziam as inscrições
dos bolsistas e informavam onde
eles estudariam. Este programa
contemplou 4.400 bolsistas.
Mesmo sofrendo a pressão
dos latifundiários, da Delegacia
Regional do Trabalho e dos militares, a FETAPE continuou seu trabalho de formação, através de seu
departamento de educação. Essas
pressões fizeram a diretoria da federação ficar dividida, com parte
defendendo que a função da entidade era meramente de assistencialismo médico e de previdência,
enquanto outra parte queria a
construção de respostas coletivas
aos inúmeros problemas vivenciados pelos trabalhadores(as) rurais
nas diversas regiões do Estado.

FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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MODERNIZAÇÃO
REDUZ
MÃO-DE-OBRA
mparada por programas governamentais, postos em
prática após 1964, a agroindústria açucareira entrou
numa fase de crescimento e modernização. O uso de
tecnologia (máquinas, equipamentos e insumos) em
grandes áreas cultivadas estimulou a desapropriação
do produtor direto e sua subordinação ao grande capital, como
também a exploração cada vez maior do trabalho assalariado.
Iniciou-se também o processo de redefinição do uso da força de trabalho em função da incorporação de tecnologias substituindo mão-de-obra. O uso de mecanização agrícola foi eliminando aos poucos funções e ocupações que o trabalhador(a) exercia anteriormente, elevando consideravelmente os conflitos dentro do campo. O desafio para as entidades de defesa dos trabalhadores era o de fazerem sua parte. Sem contudo tornarem-se
intoleráveis pelo governo federal.

A
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A década de 80
e a mudança de
estratégia de luta

Mais uma grande greve
dos Trabalhadores Rurais
Canavieiros de
Pernambuco em 1979, em
São Lourenço da Mata

Retomada da
luta sindical
década de 80 foi o período onde se percebeu
uma importante mudança de estratégia de
luta. Os debates sobre política salarial e liberdade sindical, realizados durante os encontros pre-

A

Zé Rodrigues foi presidente da Fetape
por cinco mandatos consecutivos, de
setembro de 1978 a setembro de 1996.
Atualmente, é Secretário de Política
Salarial da Fetape.

paratórios do 3o Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais,
em 79, fomentaram a percepção
sobre a necessidade de mudança na prática de ação – antes
voltada para casos individuais para uma ação coletiva onde os
problemas fossem vistos em seu
conjunto. A política nacional –
agora voltada para a abertura do
regime, com a anistia levou a
FETAPE a modificar sua programação e organizar a campanha
salarial dos canavieiros da Zona
da Mata.
E, em meio a esse ambiente, a campanha salarial de 1979
resultou na maior greve nacional
após o golpe militar, com paralisação de cerca de 240 mil
trabalhadores(as) rurais do Estado de Pernambuco. Antes tinha
havido apenas a greve dos metalúrgicos, em São Paulo, em
1978.
A campanha salarial de
1980 teve inteira adesão dos sindicatos da Zona da Mata, mas
apesar disso a negociação não
avançou e, então, foi deflagrada
uma greve em toda a zona canavieira, envolvendo 41 sindicatos e mais de 200 mil
trabalhadores(as). Esta campanha ficou marcada pela realização do 1º Congresso Estadual de
Delegados Sindicais da Zona da
Mata canavieira, realizado em
1981, com 400 participantes.
Nas campanhas salariais
dos anos seguintes, a FETAPE coordenou novas greves e conquistou vitórias importantes, como o
FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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salário família, o aperfeiçoamento da tabela de tarefas e um reajuste de 100% do INPC, em 83.
Porém, passou a enfrentar dificuldades para garantir, na prática,
o cumprimento dessas conquistas tendo, paralelamente, o patronato ganhando tempo para esvaziar as greves. Essa percepção ficou registrada em carta pública
assinada pela FETAPE.
Na longa lista de medidas
para acabar com as greves estava, em destaque, a contratação
de mão-de-obra clandestina,
com baixos salários. Uma escalada de violência instalou-se sobre o campo, chegando a constar em uma publicação intitulada de “Açúcar Com Gosto de Sangue”, contendo dados históricos
sobre a violência no campo e a
insistência patronal em descumprir os dissídios coletivos e em
impedir que os trabalhadores(as)

10
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utilizassem a ação sindical e a
justiça do trabalho na defesa de
seus interesses.
Em 1985, apesar de a FETAPE
ter apoiado o movimento pelas
eleições diretas para presidente, a
vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral consolida a retirada dos militares do poder e, assim, a transição para a democracia. É quando acontece o 4o Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais e Pernambuco se faz
presente, destacando-se com uma
delegação de 300 integrantes,
dando uma grande contribuição
ao evento, sobretudo no que diz
respeito aos debates em torno do
1o Plano Nacional de Reforma
Agrária, apresentado pelo Governo Sarney.
Logo após, em julho de
1987, a FETAPE é a primeira federação do País a eleger sua direção em congresso.

Retomada da
luta sindical

O primeiro Congresso Estadual
dos Delegados Sindicais da
Zona Canavieira ocorreu em
1981 e contou com a presença
de 400 participantes,
demonstrando a disposição e a
capacidade de organização dos
trabalhadores. Foi coordenado
pela FETAPE, pela CONTAG e
pelos STRs.

Nas páginas seguintes e nas páginas finais desta edição, abordaremos
três temas transversais de suma importância na história de lutas do
Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, até os
dias atuais: Seca, Mulheres, Violência, e que, sem a compreensão dos
quais, a essência da pesquisa ficaria comprometida. Também
destacamos os Assentados Atingidos por Barragens.

SECA
Lançamento do Fórum Seca,
realizado em 05 de maio de
1991, em Serra Talhada.
Participaram do ato 10 mil
trabalhadores de 34
municípios do Sertão e do
Agreste, representantes da
Zona da Mata, representantes
de entidades de assessoria ao
movimento sindical,
organizações sindicais de
diferentes categorias
profissionais, vários partidos
políticos e a igreja.

A seca e as
frentes de luta
Situação de pobreza absoluta gerou clima de
inquietação e foi decisiva para a mobilização dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Movimento
Sindical
Rural no
sertão teve início nos
primeiros anos da
década de 60 quando Dom Francisco
Austragésilo Mesquita, bispo da Diocese
de Afogados da Ingazeira, convidou grupos religiosos para
fundarem sindicatos
de trabalhadores(as) rurais na região, conscientizando os agricultores. O peso dessas organizações
foi sentido anos depois, em 1979,
quando uma grande seca atingiu
a região durante cinco anos. Nesse período, pela primeira vez, os
trabalhadores discordam da política de emergência do governo
da Ditadura Militar, que beneficiou grandes propriedades. A essa
altura, a população já guardava
um sentimento de injustiça pela
falta de um plano de indenização
durante a construção da barra-

O

O discurso de abertura foi feito
pelo secretário da Fetape
Manoel Santos. Falaram
também durante o ato José
Rodrigues, presidente da
Fetape, Jairo Cabral,
representando a CUT estadual,
Dom Austragésilo, Bispo de
Afogados da Ingazeira,
parlamentares e políticos como
João Paulo e Humberto Costa,
e o então presidente nacional
do Partido dos Trabalhadores,
Luís Inácio “Lula” da Silva.
Foto: Jofilsan Tavares/Fórum
Seca

gem de Brotas-Afogados da Ingazeira-PE, em 1973, executada pelo
governo estadual de Heraldo
Gueiros.
Ao chegar em 1979, diante
das conseqüências da seca tais
como devastação na terra, morte de pessoas, do gado e das lavouras, situação de fome absoluta e deslocamento de camponeses empobrecidos, um clima
de inquietação tomou conta de
toda a região.
A primeira mobilização dos
trabalhadores(as) contra a seca se
deu no Pólo Sindical do Pajeú e
desencadeou-se em vários municípios uma série de passeatas, atos
públicos e acampamentos. Reunidos no Sindicato de Afogados da
Ingazeira, vários líderes elaboraram um documento reivindicatório sobre as frentes de emergência,
que foi negociado e aprovado pelo
governo do Estado e da União. As
reivindicações iam desde trabalho
em obras comunitárias, concessão
de crédito para os pequenos agricultores trabalharem em suas próFETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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prias terras, ao alistamento de
mulheres e jovens.
Por volta de 1985, após cinco
anos de seca, são as cheias do submédio São Francisco e Sertão Central que provocavam prejuízos incalculáveis aos trabalhadores(as),
comprometendo 80% da produção
de alimentos. A luta principal nessa região voltou-se em torno das
reivindicações dirigidas ao governo, no sentido de amenizar as conseqüências da “seca verde” (1987),
que assolava a região, e do combate às distorções dos programas
governamentais anteriores. Em
meio a esse contexto, ora com miséria provocada pela falta de chuvas, ora pelo excesso dela, aconteceu o “Fórum Seca” (1991), no
município de Serra Talhada. O encontro contou com a participação
do então presidente nacional do
PT, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje
na Presidência da República.
Os anos foram passando e a
percepção de que seria era preciso uma articulação maior, envolvendo a população atingida pela
seca em todo o Nordeste, foi ficando mais forte. Em 15 de maio de
1993, um ato público, ocupando
a sede da SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - foi realizado e o então
superintendente do órgão, Cássio
Cunha Lima, foi feito de refém para
chamar a atenção da sociedade
em torno da causa nordestina.
Várias personalidades estiveram
presentes, a exemplo de Dom Helder Camara e parlamentares pernambucanos. O ato foi uma demonstração de força e de organização do Movimento Sindical Rural. Em conseqüência, com menos
de 24 horas, em Brasília, o presidente naquele momento, Itamar
Franco, recebeu os representantes
dos trabalhadores(as), que, além
de conquistarem o alistamento de
dois milhões de pessoas no programa emergencial, aceitaram o

12
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desafio de elaborar um programa
de ações para a região semi-árida
do Brasil.
No Fórum Nordeste, cerca de
300 entidades que atuavam no
meio rural em defesa dos trabalhadores (as) e pequenos proprietários se envolveram num processo de
discussão democrática, que culminou na realização do Seminário
Regional - Ações Permanentes para
o Desenvolvimento do Nordeste
Semi-árido Brasileiro, realizado
nas dependências da SUDENE, em
maio de 1993. Um documento histórico foi elaborado contendo propostas e alternativas de enfrentamento aos efeitos da estiagem e
de convivência com o semi-árido
e entregue ao então superintendente do órgão, Cássio Cunha Lima.
Mas o governo não implantou as
ações para solucionar o problema.
A luta pela implantação do programa de convivência levou mais
uma vez os trabalhadores(as) rurais a ocuparem a SUDENE, em
maio de 1998.
Foram abertas um milhão de
vagas nas Frentes de Emergência
em todos os estados do Nordeste,
além de Minas Gerais e Espírito
Santo. Foi implantado no Estado
o Programa “Pernambuco Convivendo com a Seca”, que consistia
na transferência de tecnologia
para a agricultura familiar.

Seca estimula
formação de
frentes de luta

Acima, Manoel Santos, à
esquerda, na época
secretário geral da
Fetape, e Francisco
Urbano, então presidente
da Contag.
A sede da SUDENE tornase palco de lutas e
reivindicações por
políticas públicas na
década de 90. Em 1993, 5
mil trabalhadores
atingidos pela seca
ocupam a sede e fazem
refém o superintendente
Cassio Cunha Lima. Em
1998 são 8 mil
trabalhadores na luta
pela implantação de um
programa de convivência
com o semiárido.

ATINGIDOS POR BARRAGENS

Assentados geram
renda com agricultura
Assentados da Chesf comercializam seus produtos na Central de
Comercialização de Produtos de Agricultura Familiar – CECAF
oje, os assentamentos
dos atingidos pela construção da barragem de
Itaparica são capazes
de produzir manga, banana, coco,
goiaba, mamão, feijão, macaxeira, amendoim e outras culturas.
Por trás dessas plantações há uma
verdadeira história de luta que
marcou a década de 80 e entrou
pelos anos 90, tendo como alvo as
interferências causadas pelas
obras da CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco).

H

Nos anos 80 as ações do pólo
sindical Sub-médio São Francisco
e a Fetape focalizaram a defesa do
direito dos trabalhadores(as) rurais, que seriam atingidos pela
construção da barragem de Itaparica, atualmente denominada de
Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga.
Ao longo dos anos, várias mobilizações foram registradas, fazendo
o governo federal, através do Ministério de Minas de Energia, reconhecer a necessidade de negociação e constituir um grupo de tra-
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balho para estudar as propostas
dos trabalhadores(as).
Em 1981, o Pólo Sindical que reúne 13 sindicatos entre Pernambuco e Bahia – e a FETAPE desenvolvem um trabalho de localização e escolha de terras para o
reassentamento, culminando na
entrega de um plano onde constam as áreas propostas para reassentar a população de cada um
dos municípios atingidos.
Os anos seguintes foram marcados por mobilizações em torno
da justa transferência dos mora-

dores. Mas o fechamento do acordo, após a histórica ocupação da
barragem, coordenada pelos STRs,
Fetape, Contag e CUT, conhecido
como Acordo de 1986, não foi o
fim da luta. É que a passagem do
Governo Collor paralisou as obras
e retomar os trabalhos se tornou o
grande desafio. As ações foram
reiniciadas com a entrada do Governo Itamar Franco, em 1993.
Em 1998, o Governo Fernando Henrique cria o GERPI – Grupo
Executivo para a Conclusão do
Projeto de Reassentamento de Populações da Usina Hidroelétrica de
Itaparica. O processo de privatiza-
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ção do setor energético é acelerado. A privatização da CHESF, anunciada para o mesmo ano, mas que
até agora não foi concretizada, foi
vista na época pelos trabalhadores (as) como uma ameaça ao cumprimento do acordo de 86, desencadeando novas mobilizações na
área.
Com a vitória do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, a CHESF
assumiu o compromisso com as
famílias que resistiram à pressão
de implantar os três projetos restantes: Bloco 2 (Petrolândia-PE e
Itacuruba-PE), Jusante (Glórias-BA)
e Itacoatiara (Rodelas-BA). Os projetos de reassentamento vão aos
poucos se afirmando como a maior área de agricultura familiar irrigada no Brasil, hoje já reconhecida oficialmente pelo PNRA –
Programa Nacional de Reforma
Agrária.
A CECAF – Central de
Comercialização da Agricultura Familiar é uma
iomportante conquista do
movimento sindical rural e
da Fetape junto Governo
Federal, através da Secretaria de Desenvolvimento
Territorial do Ministério do
Desenvolvimento Agrário,
que reservou um importante espaço para o fortalecimento da Agricultura Familiar, um galpão construído
só para os agricultores e as
agricultoras, na Ceasa de
Recife.
A Central é uma excelente oportunidade de venda, e também de construção de
uma boa relação entre quem produz e quem consome, pois possibilita o conhecimento dos costumes de compra e das exigências
dos clientes. Além disso, o sistema
garante preços mais justos, ou
seja, melhores lucros, já que elimina a participação dos atravessadores.

Assentados
geram renda com
agricultura

MULHERES

Mulheres lutam por
igualdade de direitos
processo de organização das mulheres trabalhadoras rurais só teve
início por volta de 1981,
no sertão pernambucano. Frentes
de emergência implantadas pelo
Governo Federal para socorrer os
trabalhadores(as), que já enfrentavam um período de seca há três
anos, possuíam critérios que excluíam do processo seletivo as
mulheres, inclusive as chefes de
família. Essa discriminação pas-

O

disponibilizada pela FETAPE para
iniciar o trabalho de organização
das mulheres. A primeira reunião
aconteceu em Caiçarinha da Penha, no município de Serra Talhada, e foi conduzida por Vanete Almeida. As reuniões se estenderam
então por oito municípios do Sertão Central e culminou com a realização do 1º Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central, em 1984.
A organização das mulheres

Mulheres trabalhadoras rurais de Triunfo, em 8 de março de 1994.

Material de apoio distribuído
às mulheres ajudou na
organização da luta.

sou a ser um elemento motivador
para a organização das mulheres, que se mobilizaram numa luta
específica contra os critérios adotados. O reconhecimento da mulher como trabalhadora traria
como conseqüência a sua inclusão no sistema Previdenciário.
Uma equipe de assessoras foi

se expandiu, não só para outros municípios sertanejos com a criação
de vários grupos de mulheres, mas
para outras regiões do Estado. Embora a preocupação com a organização das mulheres trabalhadoras
da Zona da Mata ocorresse desde
1981 – por parte FETAPE e de alguns sindicatos – sua abrangênFETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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cia ficou restrita durante algum
tempo, à participação de funcionárias de STRs, esposas de diretores e a poucas delegadas sindicais.
Somente por volta de 1985 eclodiram grupos de mulheres em vários STRs, a exemplo de Amaraji,
Chã Grande, Escada e Vitória de
Santo Antão. A partir daí cresceu
a participação das mulheres no
movimento, especialmente durante as campanhas salariais, quando passaram a se envolver mais
no trabalho de mobilização, formando inclusive comando de greve só de mulheres.
O 1º Encontro de Mulheres
Trabalhadoras Rurais da Zona Canavieira de Pernambuco ocorreu
no Centro Social da FETAPE, em
Carpina, nos dias 22 e 23 de março de 1986, com o objetivo de promover as mulheres como trabalhadoras rurais.
Os primeiros grupos de mu-

lheres trabalhadoras rurais do
agreste foram organizados nos
municípios de Bom Jardim, Orobó
e Surubim, em 1984. A motivação
para a formação desses grupos
veio da discussão em torno da diferença de salários recebidos por
homens e mulheres para executar
o mesmo serviço. Enfim, em 1987
foi possível reunir representantes
da maioria dos municípios da região. Então ocorreu, nos dias 21 e
22 de novembro de 1987, no Centro Social da FETAPE, em Garanhuns, o 1º Encontro de Mulheres
Trabalhadoras Rurais do Agreste de
Pernambuco. O encontro visava,
dessa feita, impulsionar a organização das mulheres nessa região,
aumentar o nível de conhecimento delas para assim melhorar sua
atuação nas comunidades e, por
fim, levantar propostas e escolher
a delegação para o 1º Encontro
Estadual.

Mulheres lutam
por igualdade
de direitos

Durante o 1o Encontro de
Mulheres Trabalhadoras
Rurais da Zona Canavieira de
Pernambuco, realizado em
março de 1986, muitas
mulheres afirmaram que, além
do trabalho realizado em casa,
trabalhavam também na palha
da cana, no plantio até o corte,
desempenhando inúmeras
tarefas como arrancar soca,
empurrar cultivador, cortar
cana de semente, semear, cobrir
sulco, adubar, limpar mato,
arrancar colonião, abrir
levada, tombar cana nas
costas, juntar cana de
apanhadeira e outras.

De pé, sentadas ou no chão; o
importante sempre foi discutir as
questões das trabalhadoras rurais.
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MULHERES

O início das
mobilizações
1º Encontro Estadual marca
início das mobilizações
Considerado um divisor de águas no
processo de organização das
mulheres, o 1o Encontro Estadual de
Trabalhadoras Rurais de Pernambuco
reuniu, pela primeira vez,
representantes de todas as regiões do
estado para trocar experiências
acerca das discriminações sofridas e
discutir a importância da
participação da mulher na
transformação da sociedade.
Participaram do encontro 225
mulheres representando 26 sindicatos
da Zona da Mata, 23 sindicatos do
Agreste e 20 sindicatos do Sertão.

Segundo Manoel Correia de Andrade,
85 por cento dos estabelecimentos do
Agreste são inferiores a 20 hectares,
predominando, assim, a pequena
propriedade, sobretudo nos vales
úmidos onde há uma maior
concentração de população. Em
1987, em preparação para o 1o
Encontro Estadual de Mulheres
Trabalhadoras Rurais, as mulheres
desta região apontaram entre os
principais problemas a falta de
crédito, falta de terra e de casa, falta
de capacitação, o êxodo rural e a
seca, entre outros.

1º Encontro Estadual
de Trabalhadoras Rurais de Pernambuco foi
realizado em dezembro
de 1987, em Olinda/PE e é considerado um “divisor de águas” no
processo de organização das mulheres.
Esse evento foi um marco das
mulheres trabalhadoras rurais em
Pernambuco. Teve o mérito de reunir pela primeira vez delegações
de todo o Estado para discutir a
realidade de cada região, formando uma visão panorâmica da situação da mulher no Estado. Recebeu apoio de boa parte das diretorias sindicais e, principalmente, da FETAPE.
Todo investimento para engajar as mulheres no Movimento Sindical resultou no crescimento considerável dos participantes. Se em
1987 elas respondiam por 3,2%
dos participantes do movimento,
quinze anos depois elas já correspondem a 44% desse total, um
avanço de exatos 36,8 pontos percentuais.
Com o reconhecimento da
estrutura de organização das mulheres, a partir do 1º Encontro Estadual vários avanços foram constatados: aumento do número de
trabalhadoras ocupando, com
maior consciência e qualidade,
cargos executivos nas diretorias

O

sindicais; o crescimento no número de sindicalizadas e também
uma participação mais efetiva nas
lutas e atividades sindicais.
Após o encontro estadual,

Segundo Encontro Regional de
Mulheres Trabalhadoras Rurais,
em 1987, em Rio Formoso.

várias propostas foram discutidas
para serem apresentadas, posteriormente, durante o Seminário Nacional que se realizou no final do
mês de julho, em Brasília, quando
foi redigida uma carta, datada de
28 de julho de 1988 e endereçada
à Assembléia Nacional Constituinte, expondo os problemas enfrentados pelas mulheres. Até 2002,
ano que a FETAPE comemorou
seus 40 anos, aconteceram mais
dois Encontros Estaduais de Mulheres Trabalhadoras Rurais.
FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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Capítulo 2

Terra: lutas e
ocupações
onquistar direitos que
ultrapassassem o recebimento de salários
norteou as reivindicações sindicais dessa época. Além
disso, os trabalhadores tiveram
que conviver com a mudança de
perfil do setor agroindustrial.
Construir uma relação entre sindicatos e categoria que ultrapassasse as negociações salariais foi
o desafio encontrado pelos que
defendiam os direitos dos
trabalhadores(as) do campo no
final da década de 80 e início dos
anos 90. A consolidação de mudanças no setor agroindustrial,
com expansão e modernização e
forte apoio do Estado, resultou na
maciça substituição de engenhos

C
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por usinas, construção de destilarias e a conseqüente redução de
mão-de-obra. Os subsídios passaram a sustentar o setor, chegando
a permitir expansão da cana-deaçúcar para áreas economicamente inviáveis.
Mas, a dependência gerou
pontos negativos. E, na primeira
retirada de tais ajudas governamentais, o setor sentiu fortemente.
O Governo Collor, por exemplo,
suspendeu o subsídio e extinguiu
o Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA). A conseqüente quebra das
usinas economicamente inviáveis
acertou em cheio o Movimento
Sindical da época. O número de
trabalhadores(as) permanentes diminuiu, enquanto o de trabalha-

Luta pela terra é
o foco das
negociações nos
anos 90

Terra: lutas e
ocupações

dores e trabalhadoras clandestinos aumentou bastante. Isso esvaziou consideravelmente os STRs,
que passaram a enfrentar dificuldades financeiras, enfraquecimento das organizações de base e sérias conseqüências nas campanhas salariais.
Nos anos 90, enquanto a reestruturação da economia e as
modificações ocorridas nas relações de produção e de trabalho
iam colocando em xeque o modelo de ação sindical até então adotado, a luta pela terra ia se delineando como uma alternativa de
desenvolvimento para a região canavieira e como uma nova estratégia de ação sindical. A bandeira
da reforma agrária sempre esteve
presente no Movimento Sindical,
o problema era do ponto de vista
da ação. Faltava uma estratégia
concreta para viabilizá-la.
A primeira ocupação em mas-

sa ocorreu em 1º de maio de 1998,
quando mais de mil trabalhadores(as) rurais ocuparam 15 engenhos em 8 municípios da zona
canavieira. Ao todo foram ocupados nesse dia 6,5 mil hectares. Em
1999, em Pernambuco, 19 áreas
foram ocupadas, totalizando a participação de 11,9 mil famílias. A
maior ação, no entanto, aconteceu
em 1º de maio de 2000. A FETAPE
coordenou o domínio de 45 áreas
improdutivas, mobilizando 3.691
famílias em 23.305 hectares.
No período compreendido
entre 1996 e 1999, 49 áreas foram
ocupadas por 4.568 famílias em
24 municípios, totalizando 38.153
hectares espalhados pelo Estado.
Petrolina, Orobó, Sertânia, Águas
Belas e Vitória foram alvo dessas
ocupações.
Hoje temos famílias assentadas e famílias acampadas sob a
coordenação da FETAPE em todo
o Estado.

FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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AGRICULTURA
FAMILIAR
É OPÇÃO DE
MELHORIA DE RENDA
trabalho exercido pela família, nos seus espaços de
produção, levando-se em conta a pluriatividade e a
diversificação, caracteriza-se como Agricultura Familiar. Essa “forma” de Agricultura, representa grande
potencial econômico, social, ambiental e cultural para
todo o Pais.
Para o apoio e a efetivação da Agricultura Familiar torna-se indispensável a execução do processo de Reforma Agrária
em nosso Estado. Partindo de uma distribuição em massa e pacífica de terras, teremos a possibilidade de geral um grande contingente de emprego, de renda e de excedentes de alimentos,
garantindo assim, a milhares de famílias uma soberania alimentar, uma melhor distribuição de renda, e vida digna no campo e
nas cidades.
O Movimento Sindical de Trabalhadores(as) Rurais – MSTTR
sempre teve preocupação para com a Agricultura Familiar, e
isso se potencializou ainda mais quando o mesmo criou um
Projeto de Sociedade, denominado Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PADRSS. A implementação desta importante ferramenta serve como mola
propulsora do desenvolvimento econômico de dezenas de municípios pernambucanos.
Nas 4 décadas de Luta da Fetape, a busca incessante por uma melhor qualidade de vida para as famílias tem
garantido políticas públicas (crédito, assistência técnica, ...) para a Agricultura
Familiar, que servem como
estratégias indutoras para
uma qualificação economicamente viável.
Por isso, o MSTTR
acredita veementemente na
Agricultura Familiar como
sendo a atividade produtiva
de maior impacto econômico
nos municípios pernambucanos, em conjunto com o
PADRSS o modelo de desenvolvimento a ser seguido.

O
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Autogestão
foi a solução
encontrada para
a Usina Catende

Catende: exemplo
a ser seguido
esde janeiro de 2005,
Marivaldo Andrade, o
agricultor que um dia
fez parte da triste estatística do trabalho infantil, está à
frente da usina Catende, hoje tida
como exemplo no meio rural de

D

autogestão. Depois da quase falência da usina, hoje são cerca de 20
mil integrantes de mais de 3,5 mil
famílias de trabalhadores rurais e
500 famílias de operários.
que lutam no processo de recuperação da empresa.
Na tentativa de manter o patrimônio e dar continuidade à atividade sucroalcooleira e, principalmente, para compensar o passivo trabalhista da companhia junto aos antigos funcionários (hoje
estimado em um débito de R$ 70
milhões), teve início em 1995 o
processo de transferência da propriedade de seus antigos donos –
os usineiros – para os milhares de
credores trabalhadores.
A problemática da Usina Catende teve início no final de 1993
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quando, de uma só vez, 2,3 mil
trabalhadores(as) foram demitidos,
sem a devida indenização, apesar
das décadas dedicadas à empresa. No final de 1994, os funcionários que ainda tinham vínculo ficaram sem receber salário e a remuneração extra do Natal. Foi a
largada para uma batalha judicial, coordenada pelos sindicatos,
FETAPE, CUT, Contag e apoiada
pelo governador Miguel Arraes,
que se uniram em favor dos antigos trabalhadores(as) para a tomada das terras e lutas pelos direitos
trabalhistas não pagos. A proposta ganhou o nome de Projeto Catende Harmonia e mantém até
hoje o desafio de, por meio da
autogestão, gerar emprego e renda para os que lá estão.
Para se ter idéia da representatividade de tal empresa, considera-se que cinco municípios sofrem influência da renda gerada
na Usina, além, claro, da própria
cidade de Catende. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou
em 2000 que a soma anual do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) arrecadado por cin-
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co municípios foi de R$ 15 milhões, enquanto que o faturamento bruto do Projeto Catende Harmonia naquele mesmo ano foi de
aproximadamente R$ 21 milhões.
Ou seja, mesmo em regime de falência, a Usina gera mais renda
para a sustentação sócio-econômica regional do que a arrecadação
dos cinco municípios. Seu patrimônio envolve, dentre outros ativos
de importância, um parque industrial, uma hidroelétrica, uma olaria, uma marcenaria, 26 mil hectares de terra espalhados em 48
engenhos e um hospital. Atualmente, o Governo Lula, atendendo pleito dos trabalhadores e do MSTTR,
está desapropriando todas as terras da usina para regularização
fundiária e para assegurar os recursos necessários à auto-sustentabilidade produtiva, realizando a
maior desapropriação de terras da
história do Nordeste.

Vista parcial do depósito de
açúcar (ao lado) e Curral
do Engenho Bálsamo
(abaixo), ambos da Usina
Catende.

Usina Catende:
exemplo a ser
seguido

Redução de
trabalhadores(as)
afeta sindicatos da
zona canavieira

Mudança
de cenário
s campanhas salariais
na Zona da Mata enfrentaram durante os
anos 90 um processo
de declínio. A redução de 240 mil
trabalhadores(as), contabilizados
nos anos 80, para cerca de 100
mil na década seguinte, motivou
a perda de força das mobilizações
sindicais. Se antes o Estado de Pernambuco contabilizava 40 usinas
e 10 destilarias, o número foi reduzido a 10 funcionando com
todo seu potencial. A reivindicação por melhores remunerações
deu lugar à luta pela manutenção
dos postos.
Se antes eram os dissídios
coletivos que marcavam cada revisão salarial, a convenção passou a fazer parte da história. Segundo o atual secretário de política salarial da FETAPE, José Rodrigues, isso se deve a fatores como
a alteração no cenário canavieiro da Zona da Mata e a perda do
poder normativo dos Tribunais,
antes autorizados a reajustar os
salários acima do INPC.
Mas, as negociações salariais não aconteciam apenas na
Zona da Mata. Era preciso estender a atuação de entidades como

A

As crescentes transformações
levaram a Fetape a estabelecer
mais um canal de diálogo com as
lideranças trabalhadoras.
Nascia o Jornal do Trabalhador
Rural, um registro impresso para
acompanhamento das lutas.

Trabalhadores e
Trabalhadoras
Rurais da região
do São
Francisco.

a FETAPE para outras áreas do Estado e municípios como Petrolina,
Lagoa Grande e Santa Maria da
Boa Vista passaram a chamar a
atenção dos sindicalistas. Os projetos de irrigação atraíam cada vez
mais trabalhadores(as) para esse
novo pólo do Estado e, em 1991,
começou por lá o trabalho sindical de assalariados(as) rurais. Destacando-se a construção da pauta
unificada de reivindicações e o
processo de negociação, ambos
coordenados pela Fetag-BA e pela
FETAPE, após a superação das dificuldades geradas pelo SINTAGRO
(Sindicato dos Trabalhadores nas
Empresas Agrícolas).
Desde essa época o Movimento Sindical na região tem
crescido em organização e se fortalecido no enfrentamento à classe patronal. As campanhas salariais têm mobilizado grande número de trabalhadores(as) e as
greves deflagradas, com paralisação de até 90% da categoria, têm
sido o principal meio de conquista não só de melhores salários,
mas, sobretudo de melhores condições de trabalho. Questões
como transporte, uso de herbicida,
equipamentos de proteção, abrigos nos locais de trabalho, instalações sanitárias, refeitório, contra
o banco de horas, entre outras, fazem parte dos itens negociados nos
últimos 8 anos. A organização do
movimento é feita pelos sindicatos da região sob a coordenação
das federações de trabalhadores(as) na agricultura dos estados
de Pernambuco e da Bahia.
FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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As políticas
públicas
luta da FETAPE nas políticas públicas vai
além da Previdência
Social. O Movimento
Sindical Rural travou muitas lutas por uma educação gratuita e
de boa qualidade, pela implementação do SUS (Sistema Único de
Saúde), pela aprovação do Estatuto do Idoso, por habitação e eletrificação rural, entre outros. A Fetape e os sindicatos têm sido atores importantes na política de controle social, participando de vários conselhos municipais e estadual, a exemplo de saúde, educação,
desenvolvimento, Luz para Todos,
dentre outros.
A previdência é vista no
meio rural como uma das principais políticas públicas para a
agricultura familiar. Fruto de conquistas da classe trabalhadora, a
defesa da previdência social rural foi uma das principais bandeiras levantadas pelo Movimento Sindical, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Seu
peso é tanto que a maioria das
prefeituras tem recebido do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) valores menores do
que o circulante em benefícios
previdenciários. O que demonstra a importância para a economia local, sobretudo para os municípios menores e economicamente menos desenvolvidos.
A primeira iniciativa para tal
conquista foi a elaboração do Estatuto do Trabalhador Rural, em
maio de 1963, que regulamentou
os sindicatos rurais, instituiu a
obrigatoriedade do pagamento do
salário mínimo e criou o FAPTR -

A
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Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, a partir
de 1969. Em 1971, foi lançado o
PRORURAL - Programa de Assistência Rural, que previa benefícios de aposentadoria e o aumento
dos serviços de saúde até então
concedidos aos trabalhadores(as)
rurais. A execução dos benefícios
da previdência e assistência social foram atribuídos ao Funrural.
A evolução da Previdência
Social rural no Brasil parece guardar uma estreita relação com os
Movimentos Sociais no campo, em
especial com o Movimento Sindical, a partir dos anos 60.
Durante o regime militar, a
Previdência Social foi usada pelos militares, como forma de evitar as tensões sociais e cooptar os
sindicatos rurais, o que pode sugerir que a aprovação do PRORURAL, em 1971, tenha sido mais
uma concessão por parte dos militares que uma conquista dos
trabalhadores(as). No entanto, vale
lembrar que de uma maneira geral esse momento foi estrategicamente usado pelo Movimento Sindical para manter sua unidade interna, através da cobrança da aplicação da legislação vigente. Na
trajetória de conquista desse direito merece destaque a inclusão das
mulheres trabalhadoras rurais aos
55 anos, os homens aos 60 e o pagamento de um salário mínimo, a
partir da Constituição Federal de
1988, e da regulamentação através das leis 8.212 e 8.213 no ano
de 1989, mostrando o reconhecimento do seu trabalho na produção, antes visto como uma mera
assistência social.

Políticas
públicas entram
no campo

Programa Chapéu de
Palha, criado por
Miguel Arraes.

Sindicatos
precisam
influenciar nos
planos regionais

Os sindicatos
e a política
mpliar o diálogo com a
sociedade, mostrando
seu ponto de vista, defendendo suas teses, influenciando diretamente nas políticas públicas e na participação de
representantes dos trabalhadores(as) nas diferentes esferas do
poder, principalmente nas câmaras de vereadores e assembléias
legislativas. A clara definição da
FETAPE em apoio às candidaturas
de Humberto Costa ao governo de
Pernambuco e de Lula à Presidência da República, ambas em 2002,
é fruto de uma discussão que vem
sendo travada com os trabalha-

A

dores(as) rurais sobre a importância de se fazer, além da luta sindical, uma luta política, elegendo
representantes comprometidos
com um novo modelo de desenvolvimento rural para o Estado e
para o País.
A FETAPE tem procurado sintonizar suas ações com PADRSS e
reorganizou sua diretoria em secretarias por frentes de lutas, em
um esforço para responder às demandas que hoje se apresentam.
Para reforçar os pilares centrais do
PADRSS, a federação atua com
ações que visam desde avançar na
luta por uma ampla reforma agrá-
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ria, passando pelo fortalecimento da
agricultura familiar e contribuindo
na elaboração de planos regionais
de desenvolvimento, incluindo os
homens, as mulheres, os jovens e a
terceira idade.
A dinâmica do Movimento Sindical reflete a necessidade de organização dos trabalhadores(as) de
acordo com a realidade econômica
e política. A atual reorganização da
economia mundial, aliada ao modelo de desenvolvimento neoliberal
adotado no Brasil - que investe na
modernização da agricultura, reafirmando a opção pelo modelo conservador, parcial, excludente e insustentável - provocou mudanças significativas no meio rural, exigindo do
Movimento Sindical proposta alternativa que, se confrontando a este
modelo, caminhe no sentido de superar os prejuízos sociais, econômicos e políticos causados por eles.
O fortalecimento da ligação
sindical com a juventude tem sido
visto como um dos grandes desafios do movimento. De uma maneira
geral, há pouco interesse dos jovens
no trabalho do campo. Os motivos
vão desde as dificuldades de acesso à terra e pouca oferta de trabalho, à oferta educacional que, além
de reduzida é desvinculada dos valores e da cultura do meio rural. A
idéia é preparar o jovem rural para
lidar melhor com sua realidade, investindo na sua propriedade e no
meio rural.
As ações desenvolvidas para
essa frente têm se concentrado na
discussão dos currículos das escolas municipais rurais, defendendo
conteúdos que valorizem a agricultura, a cultura local e que capacitem juventude rural a exercer as diferentes profissões ligadas ao campo, além de reforçar suas habilidades e competências produtivas. Outra preocupação, é o fortalecimento
de suas organizações nas diferentes
regiões do Estado e a formação sindical desses jovens.
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Nos últimos três anos a FETAPE
constituiu a Secretaria de Coordenação dos Jovens que tem proporcionado significativos avanços na sua
organização e importantes conquistas para a juventude rural.

Os sindicatos
e a política

Capítulo 3
Fetape em luta
por melhores
condições de
vida no campo

A FETAPE
como agente
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco – FETAPE, durante os seus 40 anos de existência, tem exercido um importante
papel na coordenação das ações

A

Bandeira da Fetape. Um
símbolo de luta cada vez
mais forte e visível.

sindicais voltadas para a mobilização dos trabalhadores(as) com
vistas à sua organização e à defesa de seus interesses econômicos e sociais. Procuramos resgatar nesse trabalho os principais

fatos vividos pela Federação em
pelo menos cinco momentos. Começamos com as circunstâncias
que motivaram sua criação em
1962, passando pelos anos de enfrentamento com o governo militar, pelo processo de abertura e
construção de um novo sindicalismo com a estruturação, organização e crescimento de diferentes frentes de atuação dentro do MSTTR, pelas mudanças
no final dos anos 80 ocorridas
no setor agroindustrial sucroalcooleiro até as principais lutas
travadas nos anos 90. Além disso, procuramos salientar a heterogeneidade da composição
social (pequenos(as) proprietários, trabalhadores(as) rurais fixos e temporários, trabalhadores(as) sem terra...) sob influência da FETAPE na Zona da
Mata, Agreste e Sertão, bem
como as distintas frentes de luta
assumidas nos diferentes momentos da sua trajetória.
A FETAPE tem cumprido o
papel ao qual se propôs, assegurando sua autonomia e liberdade
de organização sindical, oferecendo o apoio político e material necessário para que o Movimento
Sindical tenha condições de viabilizar a luta por melhores condições de vida para o trabalhador(a) rural, desenvolvendo sua
consciência de classe e contribuindo para a transformação das
FETAPE – 4 DÉCADAS DE LUTA
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relações sociais no campo.
O apoio político e material
tem sido oferecido de diversas formas: difusão de informações por
diferentes canais (rádio, jornal,
escola, cursos, etc.); exercício do
debate democrático realizado em
diferentes instâncias deliberativas, congressos, conselhos e encontros; através dos Pólos Sindicais, que permitem uma articulação maior entre os sindicatos, possibilitando maior organização e
mais eficiência do Movimento
Sindical; através da assessoria
especializada de profissionais
preparados para dar suporte aos
sindicatos nas diferentes frentes
de luta; através do apoio às grandes mobilizações.
Sua atuação marcou de for-
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ma significativa a história do Movimento Sindical, à medida que
promoveu a articulação do conjunto de sindicatos do Estado, socializando experiências e procurando construir respostas comuns
aos problemas da categoria. A força com que manteve o ritmo de
discussão, organização e mobilização da categoria, influenciou o
Movimento Sindical em todo o
País, tornando-a referência em nível nacional. A FETAPE tornou-se
desde sua fundação a forma institucionalizada de expressão e
mediação do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Pernambuco,
colocando definitivamente os trabalhadores (as) do campo no cenário político.

A Fetape como
agente

8 de março de 2006.

VIOLÊNCIA

Violência no campo
brasileiro é histórica
Tratamento muitas vezes desumano atravessou décadas e esteve presente em toda a história da relação entre empregador e empregado
violência no campo brasileiro ocorre desde o
início da colonização.
Tornou-se uma marca
do processo de ocupação, resultado da conquista e destruição do
território indígena. Passa pela degradação dos quilombos, território
livre dos negros escravos, e pelas
lutas entre camponeses e exército,
em Canudos, nos sertões da Bahia
em 1896 e 1897, como também
em Contestado, nas regiões do
Paraná e Santa Catarina, entre
1912 e 1916. Faz parte também
desse quadro de violência a repressão imposta aos colonos migrantes durante as greves, em
1911, nas fazendas paulistas; a
luta entre posseiros e grileiros em
Goiás, nos anos 50 e a luta dos

A

Passeata por ocasião do
assassinato do presidente
do Sindicato de
Trabalhadores Rurais de
Aliança, Evanduir Pereira.

camponeses posseiros no Pará, na
mesma época. Foi, no entanto,
com as Ligas Camponesas, nas décadas de 50 e 60, que a luta camponesa ganhou uma projeção nacional. A violência sempre esteve
presente e cresceu à medida que
o movimento também crescia.
Com o Movimento Sindical
Rural não foi diferente. Durante, e
mesmo após, o Golpe Militar, vários dirigentes sindicais foram mortos, torturados, presos, perseguidos
e interrogados, a exemplo de Manoel Gonçalo Pereira e Lindolfo
Silva, presidentes da FETAPE e Contag, respectivamente.
E, apesar das manifestações
contrárias, o tratamento, muitas
vezes desumano, atravessou décadas. Segundo dados da Comissão
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Pastoral da Terra (CPT), entre janeiro de 1964 e 1989, o Brasil contabilizou 1.566 assassinatos de
trabalhadores(as) rurais, dos quais
há registro apenas de 17 julgamentos e 8 condenações, caracterizando-se assim a impunidade. A lista
da violência no campo brasileiro
ostenta nomes como o de Pedro
Teixeira, líder camponês de Sapé,
na Paraíba.
Para se ter idéia, cerca de
40% dos mortos em conflitos por
terra ocorridos entre os anos de
1964 e 1970 eram da Zona da
Mata nordestina. A violência partida da classe patronal vinha principalmente para expulsar moradores sem o devido pagamento de
seus direitos, submetê-los a uma
carga de trabalho acima da normal, impedir reuniões e tentar barrar toda e qualquer mobilização.
Essa violência, no entanto,
não era restrita apenas à Zona da
Mata, embora nessa região se
manifeste de forma bem mais
acentuada. A construção da Barragem de Itaparica, iniciada durante a vigência da ditadura militar e
resultante do modelo de desenvolvimento adotado por
ela, desencadeou uma
série de conflitos no
campo.
A FETAPE coordenou firmemente ações
contra a violência patronal e do Estado, denunciando-as de forma ampla e imediata
na imprensa local, nacional e internacional.
Fez acompanhamento
criminalista, promoveu debates sobre a
questão, publicou e divulgou dossiê sobre a
violência. Foram 52
assassinatos cometidos entre março de 83
e junho de 89 em Pernambuco, contando
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com a conivência das polícias e
da Justiça, que têm servido historicamente às elites rurais detentoras
dos latifúndios. Essa realidade ultrapassa o contexto regional, confirmando a mesma tendência em
nível nacional.
Os números da violência no
campo, em Pernambuco, entre
1995 e 2001, divulgados em relatório da Rede de Justiça e Direitos
Humanos, denunciam o assassinato de 14 trabalhadores rurais, 43
torturados, 232 presos, 416 agredidos fisicamente ou feridos em
842 conflitos de terra.
Por isso, a FETAPE canta seu
hino de luta: para que a reforma
agrária aconteça e resolva os conflitos no campo, de mãos dadas
com o assalariado, com a mulher,
com o jovem e com o idoso; para
que a educação no campo seja
uma realidade; para que, com a
agricultura familiar, possam os(as)
trabalhadores(as) rurais viver com
mais dignidade.
Por isso, a FETAPE empunha
sua bandeira: “Na força da luta o
vermelho se faz, o verde é o campo e o branco é a PAZ”.

O documento Açúcar
com Gosto de Sangue,
publicado em 1984,
contem dados históricos
sobre a violência no
campo, mostrando seus
reais objetivos e os
mecanismos utilizados
pelos patrões.

Gente que fez parte dessa história
de luta, na presidência da Fetape.

Manuel Gonçalos Ferreira
1962 – 1964

Severino Manoel Soares
1964 – 1966

Euclides Almeida Nascimento
1966 – 1972

Nativo Almeida do Nascimento
1972 – 1978

José Rodrigues da Silva
1978 – 1993

Manoel José dos Santos
1993 – 1997

Januário Moreira da Silva Neto
1998 – 1999

Antônio Marques dos Santos
1999 – 2002

Aristides Santos
2002 – 2006

