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MÃE-TERRA: LIVRE E COMUM 

 

 

 

“Quero ver brotar o 

direito como água e 

correr a justiça como 

riacho que não seca”  

(Am 5. 24) 
 

 

 



 

 

 

 

 

Olá querida Juventude Camponesa do Brasil. 

Chegamos a mais um tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de avaliarmos nossa 

caminhada com um cuidado especial, o cuidado com a memória e o compromisso com o projeto 

de Jesus Cristo; 

Celebramos neste ano 33 anos de caminhada da PJR e gostaríamos de refletir conjuntamente o 

nosso compromisso de cristão em lutar por uma terra livre e comum. 

Este material de orientação para realização da 5ª Vigília Nacional da Juventude Camponesa são 

apenas algumas pistas que podem ser utilizadas para pensar a atividade em cada grupo, 

município, região ou estado. Para elaboração deste material utilizamos da leitura bíblica de Amós, 

lema da campanha da fraternidade ecumênica deste ano, Isaias e Levítico, o documento da 

concepção da rede GPR, o material do ano celebrativo da Juventude da Roça produzido em 

Passo Fundo no ano de 2001, o documento da CNBB nº 101: A Igreja e a questão agrária 

brasileira no inicio do século XXI e a posição da Via Campesina contra as falsas soluções do 

capitalismo verde. 

Todos precisam se preparar para a realização da vigília e com este subsidio organizar a forma 

mais adaptada com a realidade de cada grupo. 

Neste tempo de conversão queremos nos realimentar fazendo memória a vida e a morte de 

Jesus, fazer memória ao seu corpo que sempre esteve a serviço e ao seu sangue que foi 

derramado para salvar/libertar toda a humanidade. 

  



 

 

5ª Vigília Nacional da Juventude Camponesa 

Tema: Mãe-Terra: Livre e Comum; 

Lema: Quero ver brotar o direito como água e correr a justiça como riacho que não seca (Am. 5. 

24) 

Local: Em todos os Grupos de Base da PJR. 

Data: 13 de Março de 2016 

 

 Motivação / Mística 

(Criar um ambiente de acolhida e que lembre/simbolize a necessidade de lutarmos por uma terra livre, sem 

cercas, sem desigualdades, sem exploração. Símbolos: Terra, água, fogueira - pode ser substituída por 

velas, tochas-, sementes crioulas, produtos da terra, bandeiras, instrumentos de trabalho e símbolos da 

cultura e luta popular local/regional, ). 

 

Sugestão de Música: Canção da Terra 

1-Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, 
nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome um lugar; Era a TERRA, TERRA, TERRA, TERRA.  

2-E fez o criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. E fez por fim então a 
rebeldia que nós dá a garantia e que nos leva a lutar. Pela TERRA, TERRA, TERRA, TERRA...  

3-Madre terra nossa esperança, onde a vida dá seus frutos o teu filho vem cantar, ser e ter o sonho por 
inteiro. Sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear. A TERRA, TERRA, TERRA, TERRA... 

4-Mas apesar de tudo isso o latifúndio é feito inço que precisa acabar. Rompendo as cercas da ignorância 
que produz a intolerância, terra é de quem plantar.  A TERRA, TERRA, TERRA, TERRA... 

 

 Acolhida: 

 

Queremos neste dia celebrar a caminhada da Pastoral da Juventude Rural, comemorando 

seus 33 anos de luta em prol da organização da juventude camponesa empobrecida. A PJR 

se organiza para construir uma “terra onde corra leite e mel”, onde não haja desigualdades, 

não haja exploração da natureza e dos seres humanos. Queremos uma terra livre, onde reine 

a justiça e todos tenham o direito à vida em plenitude. 

 

Sugestão de música: Hino do I Congresso Nacional da PJR 

Em busca de terra e pão nós vivemos a lutar/ A vida a libertação, nós queremos transformar/ Quebrando 
as muralhas sinais vivos de opressão/ Fazer nascer o novo pra poder enfim cantar. 

Da mãe terra o pão, êo, êo, êo/ Do trabalho a dignidade/ Juventude organizada construindo a 
igualdade. 

Defende o teu projeto, juventude em missão/ Semeando nessa terra, ver a edificação/ De uma nova 
sociedade com direito de sonhar onde reine a igualdade/ Pra poder enfim cantar.  

Desperta luta e cresça cidadão em movimento/ Juventude roceira não cai no esquecimento/ Ousamos um 
projeto pra quem vive lá na roça/ Que esta terra seja nossa/ Pra poder enfim cantar. 

 

 Nossos desafios atuais “Eu vi a opressão do meu povo, ouvi seu grito de aflição” (cf. Ex 3,7). 

Como cristãos defendemos que todos os bens da natureza precisam estar a serviço 

de toda a humanidade, que eles sirvam para promover o bem-estar de todas as pessoas, 

desta e das próximas gerações, a terra é, portanto um patrimônio a serviço da vida de 



 

 

todos. Porém, percebemos uma ganância que polui, mata, divide, cerca, explora, exclui e 

aquilo que é de todos passa a ser apropriado por alguns. 

Abrir diálogo sobre as seguintes frases: (se possível colocar as frases em local visível, 

para que todos possam ler desde a chegada ao espaço da vigília).  

1 – “sistema econômico e político – a chamada economia do agronegócio, (...) leva a concentrar a 
produção, a renda e a riqueza no meio rural, seguindo uma norma de propriedade, posse e uso 
da terra que é fortemente excludente (...)”. 

2 –“Há muita terra para poucos, pouca terra para muitos e muitos trabalhadores sem terra”.  

3 - “Em nome do progresso e do desenvolvimento os povos indígenas foram esbulhados dos 
territórios que ocupavam e encurralados em diminutas áreas que não lhes garantem a 
sobrevivência física e cultural”. 

4 – “Os negros sofreram toda sorte de humilhações e violência durante a escravidão e a eles se 
negou o direito a terra, ao se anunciar sua “liberdade””.  

5 – “abandono da agricultura familiar enquanto produtora de alimentos, reflexo da excessiva 
ligação da política agrícola com as prioridades do agronegócio”. 

 

Obs.: Trechos tirados do Documento da CNBB nº 101 – A Igreja e a questão agrária brasileira 
no início do Século XXI. (Fragmento em anexo 1) 

 - Dialogar sobre os problemas da nossa comunidade e região 

 

 Sugestão de gesto e música:  

 

Entrar com a frase: Malditas todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas, que 

nos privam de amar e de viver (Dom Pedro Casaldáliga), ler o Poema Confissões do Latifúndio e 

cantar a música América Livre. 

 

CONFISSÕES DO LATIFÚNDIO 

Pedro Casaldáliga  
 
Por onde passei,  
plantei  
a cerca farpada,  
plantei a queimada.  
 
Por onde passei,  
plantei  
a morte matada.  
 

 
Por onde passei,  
matei  
a tribo calada,  
a roça suada,  
a terra esperada...  
 
Por onde passei,  
tendo tudo em lei,  
eu plantei o nada. 

América Livre 

 

América Latina de sangue e suor 

Eu quero pra ti um dia melhor 

Este povo que sofre pela mesma razão 

Grita por liberdade numa nova canção. 

 

América, América, sou teu filho e digo: 

Um dia quero ser livre contigo (2x). 

 

América morena do velho e do novo 

Construindo a história na luta do povo 



 

 

Numa guerra de força contra o Imperialismo 

que dos povos da América é o grande 

inimigo. 

 

América minha quero te ver um dia 

Teu povo nas ruas com a mesma alegria 

Gritar a vitória no campo e cidade 

e empunhar a bandeira da liberdade. 

 

 

 Declamar cada frase de diversos pontos do espaço, cada uma por um jovem 

diferente: 

 

o Livremos a nossa terra de todo mal, de toda ganância, de toda ambição;  

o Livremos a terra dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, do desmatamento, da 

monocultura, do agronegócio; 

o Livremos a terra da morte, da exploração, da violência;  

o Venham todos e todas e nos organizemos para fazer a terra livre e podermos viver 

uma nova nação. 

 

Sugestão de Musica: Baião das Comunidades – Zé Vicente 

 

Somos povo semente de uma nova nação ê, ê..../Somos gente nova vivendo o amor, 

Somos comunidade, povo do senhor, ê, ê... 

1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores: Operários, lavradores, bisca-teiros e outros mais. 

E juntos vamos celebrar a confiança, Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz, ê, ê. 

2. Vou convidar os índios que ainda existem, As tribos que ainda insistem no direito de viver. 

E juntos vamos reunidos na memória, Celebrar uma vitória que vai ter que acontecer, ê, ê. 

3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina; Seu gingado nos ensina a dança da redenção. 

De braços dados, no terreiro da irmandade, Vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão, 

ê, ê 

4. Vou convidar a Conceição e Ana Maria, a mulher que, noite e dia, luta e faz nascer o amor. E 

reunidos no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor, ê, ê 

5. Vou convidar a criançada e juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso 

canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir, ê, ê 

6. Desempregados, pescadores, desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar à 

nossa marcha para nova sociedade. Quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar, ê, ê. 

 

 Refletindo nossa realidade a partir da sagrada escritura 

 

 “A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra me pertence, e vocês são para mim 

imigrantes e hóspedes”. (Lv 25, 23) 

“Ai daqueles que juntam casa a casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam 

os únicos a habitarem no meio do país”. (Is 5, 8) 

“Eu quero é ver brotar o direito como água e correr a justiça como riacho que não seca”. (Am. 5, 24) 

 

(Elementos para contribuir na reflexão) 

 

A terra assim como a casa/moradia segundo a tradição do povo hebreu é direito de 

todos e mesmo quando, por ventura, alguém vier a perder sua casa ou sua terra este tem o 



 

 

direito de recuperá-la no Jubileu (Ano Jubilar ou Ano da Graça do Senhor), Acontecia de 50 

em 50 anos, onde todos direitos eram reestabelecidos, terras e casas recuperadas, dívidas 

perdoadas,… (Lv 25, 23-34).  

O Profeta Isaías nos alerta para a acumulação de riquezas, afirmando que aqueles 

que acumulam campos, concentram a terra, não vivem em favor da libertação e sim da 

ganância terão suas casas arrasadas e seus palácios desabitados (Is 5, 8-10). 

O profeta Amós nos fala da necessidade de não ficarmos somente no discurso, em 

festas, reuniões, em oferendas e sacrifícios e nem só com cânticos barulhentos, mas 

devemos ir para prática do direito e da justiça (Am 5, 21-24), devemos fazer o verbo se 

tornar carne para que habite entre nós, fazer o discurso virar práxis/prática. 

 

 

Sugestão de música: Hino da Campanha da Fraternidade ecumênica 2016 

 
1. Eis, ó meu povo, o tempo favorável  
da conversão que te faz mais feliz (cf. 2Cor 6,1-2);  
da construção de um mundo sustentável,  
“casa comum” – é teu Senhor quem diz:  
 
Quero ver, como fonte, o direito  
a brotar; a gestar tempo novo;  
e a justiça, qual rio, em seu leito,  
dar mais Vida pra vida do povo (cf. Am 5,24).  
 
2. Eu te carrego sobre as minhas asas (cf. Ex 
19,4);  
te fiz a terra com mãos de ternura.  
Vem, povo meu, cuidar da nossa casa!  
Eu sonho o verde, o ar, a água pura.  

 
3. Te dei um mundo de beleza e cores,  
tu me devolves esgoto e fumaça.  
Criei sementes de remédio e flores;  
semeias lixo pelas tuas praças.  
 
4. Justiça e paz, saúde e amor têm pressa;  
mas, não te esqueças, há uma condição:  
O saneamento de um lugar começa  
por sanear o próprio coração.  
 
5. Eu sonho ver o pobre, o excluído  
sentar-se à mesa da fraternidade.  
Governo e povo trabalhando unidos,  
na construção da nova sociedade. 

 

 Construindo uma terra livre e cuidando da nossa casa comum 

 

Nosso desafio é construir outra maneira de nos relacionar com a natureza e entre os 

povos. Esse é nosso dever e nosso direito e, por isso, seguiremos em luta chamando 

todos e todas para contribuir com a construção da soberania alimentar, da reforma agrária 

popular e com recuperação dos territórios tradicionais. Queremos acabar com a violência 

social e ambiental do capitalismo e restabelecer os sistemas camponeses e indígenas de 

produção, tendo por base a agroecologia. 

 

São alguns dos nossos princípios e valores: 

a) O campo é nosso lugar de vida – Compreender o campo mais do que roça: um mero espaço de 
produção. O campo é um lugar de vida digna, de convivência ou sintonia com a natureza, onde 
procuramos desenvolver uma atividade concreta de trabalho, agroecológica, cooperação, ensaiando a 
mudança da matriz produtiva. Ter no campo direito a moradia, educação, saúde, lazer, enfim, políticas 
públicas. Ao mesmo tempo buscamos uma melhor qualidade de vida para todos. Promover o bem viver 
das comunidades. 

b) Implementação da Agroecologia – A agroecologia é uma diretriz política na luta contra o agronegócio 
e pela superação do modelo capitalista e a construção de outra forma de organização da vida, que 
restabeleça o equilíbrio entre os seres humanos com a natureza. A produção agroecológica se realiza 
em um contexto (bioma), a partir de manejo sustentável do agroecossistema visando à construção de 



 

 

um equilíbrio energético dinâmico. Nessa concepção a agroecologia “inclui o cuidado e defesa da vida, 
produção de alimentos, consciência política e organizacional” (Via Campesina, 2009). 

c) Soberania Alimentar – Entendemos que é direito dos povos terem alimentação saudável através de 
uma “produção limpa” (sem agrotóxicos e sem insumos sintéticos), culturalmente adequada, acessível, 
produzida de forma sustentável e agroecológica, bem como o direito de decidir o seu próprio sistema 
alimentar e produtivo. 

d) Cultura Camponesa – É toda a construção camponesa (material e imaterial) resultante de sua relação 
(transformação) com a natureza para a produção de sua existência, é a organização de um modo de 
vida. Por isso é importante a Valorização dos saberes e sabores locais e das tecnologias populares, 
utilizar o conhecimento historicamente construído pelos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 
camponeses, entre outros. 

e) Luta – Participar de todas as lutas populares, principalmente na luta por uma reforma agrária popular 
como forma de acesso a terra para os jovens. Também por uma política agrícola voltada aos 
camponeses, por exemplo: crédito subsidiado e no tempo certo, acompanhamento técnico específico, 
seguro agrícola, fim das importações do que produzimos aqui. Lutar contra todas as formas de 
injustiça, comprometidos por motivação cristã, em vista da transformação da realidade, rumo a um 
Projeto Popular, inclusive de Campo, que leve a uma sociedade para além do capital. 

f) Cooperação – Priorizar a cooperação, o planejamento do trabalho (distribuição de tarefas) e a 
comercialização direta. Organizar o trabalho coletivo compreendido entre os trabalhadores, desde a 
forma mais simples (mutirão) até a forma mais complexa (processo produtivo socialmente dividido), 
levando em conta as necessidades da materialidade (condições objetivas). Somos contrários a 
qualquer exploração da mão de obra. 

g) Questão de Gênero – Valorização da diversidade, forjando novas relações de gênero e superando 
posições culturalmente construídas e preconceitos, como, por exemplo, o machismo, o racismo e a 
xenofobia. Os jovens e as jovens devem ser protagonistas, sujeitos do processo histórico em que estão 
envolvidos. 

 

Sugestão de Música:  

Hino do 3º Congresso nacional da PJR 
Letra e melodia: Sanderline Ribeiro 

 
Somos jovens camponeses. 

Sair do campo? Não, Senhor. 
Vivemos da agricultura, 

mãos calejadas, sim Senhor. 
Queremos terra demarcada, 

soberania alimentar, 
Ter bom acesso nas estradas, 

poder no campo estudar. 
E viver sem violência, 

queremos terra pra plantar, 
Ter acesso a energia 

e água pra sede saciar. 
 

/: O Camponês de Nazaré, 
nessa luta nos reuniu, 

Vem conosco caminhar 
pela terra livre Brasil. 

Juventude camponesa, 
em marcha segue a lutar 

Por TERRA, PÃO, DIGNIDADE, 
na construção 

Do projeto popular. :/ 
 

Nossa luta é contra o latifúndio, 
contra o veneno e a injustiça, 
Combatendo o agronegócio, 

onde pulsa o poder da cobiça. 
Permanência do jovem no campo 

garantindo sua autonomia, 
Se misturando com a mãe terra 

que grita por agroecologia. 
Reforma agrária, trabalho humano, 

produção e resistência, 
Lutar por nossos direitos, 

é a nossa insistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Pai Nosso e Partilha 
(sugere-se organizar um produto regional, alimento para partilhar) 

 
A terra é lugar onde nascemos, onde plantamos os frutos, colhemos e repartimos. 
Partilhemos nossa história, nossa fé e o produto do nosso trabalho. 
 

Sugestão de Música: Pai Nosso dos Mártires  

Pai Nosso, dos pobres marginalizados. Pai Nosso, dos Mártires dos Torturados. 

Teu nome é santificado, naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome é glorificado quando a justiça 
é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão, maldita toda violência que 
devora a vida pela repressão. Ô, Ô, Ô, Ô... 

Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador, não vamos seguir as doutrinas corrompidas 
pelo poder opressor. Pedimos – te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz 
a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Ô, Ô, Ô, Ô... 

Perdoa - nos quando por medo ficamos calados diante da morte, perdoa e destrói os reinos em que a 
corrupção é a lei mais forte. Protege - nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai 
nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Ô, Ô,Ô,Ô... 

 

Oração 
Senhor javé, Deus dos Pequeninos. 

Motiva-nos sempre a colher da Mãe Terra 
O pão nosso de cada dia, o Pão que nos alimenta. 

Motiva-nos a lutar sempre pela partilha 
Para que todos os camponeses da terra 

Possuam seu pedação de chão. 
 

Senhor Javé, Deus dos Pequeninos. 
Fazei com que cada camponês e camponesa 

Viva com Dignidade 
Coma alegria de viver e anunciar teu projeto de libertação. 

 
Senhor Javé, Deus dos Pequeninos 

Nós Jovens Camponeses  
estamos aqui reunidos para celebrar 

Nosso jeito jovem de anunciar a todos 
Que a Paz é fruto da Justiça. 

 
Senhor Javé proteja-nos do perigo dos transgênicos 

Proteja-nos do latifúndio 
E proteja-nos da ganância e da Intolerância. 

 
Amém 

 
 

 Benção 
 
Abençoa Senhor a terra que criaste, fertilizando-a com alegria da partilha, para que sempre 
se produza o alimento sagrado, necessários para todas as pessoas. Torna nossa terra 
livre, sem acúmulo, sem ganância, sem destruição. Abençoa também cada família 
camponesa e cada Jovem, fortaleça nossa organização, revigore nossas forças e anime 



 

 

nossa luta por terra, pão e dignidade. Tudo para que um dia possamos proclamar o Ano da 
Graça do Senhor, a Terra Livre. Amém 
 
Sugestão de Música: 
 
 É Missão de todos nós 
 
O Deus que me criou, me quis me consagrou para anunciar o seu amor. 
Eu sou como chuva em terra seca.(2x) pra saciar, fazer brotar eu vivo pra amar e pra servir! (2x) 
É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!(2X) 
Eu sou como a flor por sobre o muro.(2x), Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra 
servir (2x). 
Eu sou como estrela em noite escura.(2x)  Eu levo a luz sigo a Jesus. Eu vivo par amar e pra 
servir! (2x) 
Eu sou como abelha na colméia.(2x) eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. 
(2x) 
Eu sou, sou profeta da verdade.(2x). Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. 
(2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 1 - Trechos tirados do Documento da CNBB nº 101 – A Igreja e a questão agrária 
brasileira no início do Século XXI.  
 

 
SITUAÇÃO AGRÁRIA ATUAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A VIDA SOCIAL 
 

1- OS CLAMORES DOS POVOS DA TERRA, DAS ÀGUAS E DA FLORESTA NA ESTRUTURA 

AGRÁRIA ATUAL 

 

13. Pela análise desenvolvida nesta Primeira Parte, evidencia-se um sistema econômico e político – a chamada 

economia do agronegócio, com forte poder, que leva a concentrar a produção, a renda e a riqueza no meio rural, 

seguindo uma norma de propriedade, posse e uso da terra que é fortemente excludente das várias categorias de 

agricultores não integrados nesse sistema.  

14. Esse processo em curso aponta para as consequências negativas dessa estrutura agrária para as condições de 

vida dos pobres do campo.  

15. Há um conjunto amplo de agricultores, definidos nos conceitos empírico-censitários, como “produtores por 

conta própria” e ainda as categorias auto declaradas de “povos das terras, das águas e das florestas”. Essa 

população constitui a esmagadora maioria da população residente no espaço rural. É também denominada de 

população camponesa e, apresenta no Brasil um rico e diversos leque de formações sociais agrárias cujo 

denominador comum é sua precária situação na estrutura agrária atual.  

16. Os agricultores familiares, segundo o conceito legal, ou os camponeses e povos da terra, segundo suas 

próprias auto identificações, constituem uma gama diversificada de pequenos proprietários, parceiros, meeiros, 

arrendatários ocupantes, assentados da reforma agrária, quilombolas, coletores florestais e também populações 

indígenas. São verdadeiros guardiões do território nacional, residentes no espaço rural, que corresponde a cerca 

de 99,7% do território do Brasil, segundo o IBGE2. Essa população de “produtores por conta própria”, é de pouco 

mais de 74% do “pessoal ocupado” na agricultura, vinculada a “estabelecimentos familiares” (Censo 

Agropecuário de 2006), enquanto que os estabelecimentos patronais ocupavam, sob diversas formas de 

assalariamento, apenas cerca de 25% da força de trabalho rural.  

17. Os “agricultores familiares” conquanto desempenhem importantes funções sociais: produtores de alimentos, 

guardiões do território, gestores de uma “oiko-nomos” rural, policultores de vocação agro ecológica e, por 

decorrência, guardiões da biodiversidade, situam-se em posição imensamente desfavorável na estrutura de 

produção agrária, atualmente muito ligada a mono cultivos vinculados a mercados mundiais organizados em 

função das “commodities”.  

18. A expansão recente (anos 2000) de monoculturas ou de “plantations” (soja, milho, cana, florestas plantadas, 

pecuária de corte etc.), sob o influxo da valorização das “commodities”, elevação do preço das terras, e forte 

especulação do Brasil nos mercados mundiais de produtos primários, se dá sob condições de paralela ‘grilagem’ 

ou acaparação das terras e estruturas produtivas típicas dos camponeses pobres e povos indígenas.  

 
19. Os Relatórios Anuais da CPT e do CIMI (2012) nos dão clara informação sobre o aumento do conflito 

agrário em relação à disputa pela terra dos camponeses e povos indígenas, conflito este que é alimentado pela 

omissão tácita ou explícita dos organismos governamentais encarregados da política fundiária (INCRA, IBAMA 

– Inst. Chico Mendes – FUNAI). Particularmente no Estado de Mato Grosso do Sul a etnia Guarani-Kaiowá, na 

primeira década dos anos 2000, sofre uma verdadeira situação de genocídio: ao redor de 50 suicídios por ano 

(611 em 13 anos) para uma população total de 45 mil indígenas confinada em reservas e aldeias inviáveis de 

cerca de 15 mil indígenas. (*) Esta proporção de suicídios da população Guarani-Kaiowá ao longo de treze anos 

situa-se no trágico patamar de 180 pessoas por 100 mil habitantes. A média de suicídios da população brasileira 

no período é de 4,7 por 100 mil3. Outra grave situação a suscitar julgamento ético no contexto dos clamores da 

situação agrária é a taxa de mortalidade específica por causas externas.  

20. As muitas formas de violência, que atingem os povos indígenas de maneira destacada, estão também 

presentes, sob diferentes formas em praticamente todas as categorias de campesinos, em geral ligadas à posse e 

ao uso da terra e às relações de trabalho daí derivadas. Mas também a população urbana brasileira, concentrada 

em pouco mais de 2,0 milhões de hectares dos 851,0 milhões de ha do território nacional sofre consequências 



 

 

graves da estrutura fundiária rural. Não podemos ficar indiferentes diante das situações de diversos grupos 

sociais diretamente ligados à terra – indígenas, quilombolas, acampados, assentados, pescadores artesanais e 

pequenos produtores familiares, correspondentes a mais ou menos ¾ da população rural, definida legalmente 

como “agricultores familiares”. A população urbana usufrutuária dos fluxos contínuos de recursos naturais – 

águas, biodiversidade, climas, meio ambiente etc., sofre as consequências, sob a forma de riscos ambientais 

crescentes que também incidem sobre suas condições de vida urbana. É particularmente preocupante a situação 

das populações urbanas residentes em zonas baixas ou encostas de morros, frequentemente afetadas pelo regime 

de, interesses de grupos minoritários em nosso país?  

26. O próprio Executivo, recentemente, baixou uma portaria em que determina que para a identificação e 

regularização de territórios indígenas deve-se ouvir primeiro o Ministério de Minas e Energia. Mesmo tendo o 

STF definido que as condicionantes estabelecidas em relação à Terra Indígena Raposa Serra do Sol não se 

aplicam a outras áreas, o Executivo se nega a cancelar a portaria 303 da Advocacia Geral da União que estende a 

todas as áreas indígenas aquelas condicionantes. Os interesses econômicos se sobrepõem aos direitos imemoriais 

das comunidades indígenas sobre seus territórios. A estrutura da FUNAI, também, foi modificada e seu papel foi 

reduzido e enfraquecido.  

27. Exemplo concreto da letargia na demarcação da terra indígena é o caso mais recente apontado pelo Regional 

Nordeste 3 da CNBB (Sergipe e Bahia) relativamente à terra Indígena Tupinambá de Olivença. O processo legal 

de identificação tem início em 2004, fica completamente concluído em 2009, para uma área de 47,0 mil ha, com 

aprovação pela FUNAI (D.O.U 20/04/2009); mas até o presente não está concluído no Ministério da Justiça, não 

obstante inúmeras ações de violência a que tem sido vitimada a comunidade Tupinambá e pequenos produtores, 

especialmente no segundo semestre de 2013.  

28. Em muitos Estados, os índios estão exigindo a devolução de uma pequena parcela das áreas das quais foram 

esbulhados sob os mais diferentes artifícios. Com isso se multiplicam os conflitos, inclusive com os pequenos 

agricultores nelas instalados.  

 
Conflitos explorados e incentivados por políticos e grandes proprietários e que criam um ambiente altamente 

hostil aos povos indígenas. Diante disto, o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB disse que a Igreja “se une à 

angústia dos povos indígenas e agricultores diante da inércia do governo federal e dos respectivos governos 

estaduais em solucionar verdadeira e definitivamente os crescentes conflitos fundiários que envolvem estes 

nossos irmãos”.  

 

1.2- O clamor dos quilombolas  
29. Em 1980 o documento da CNBB intitulado “Igreja e Problemas da Terra”, apesar de seu grito profético, 

ainda não explicitava a opressão das comunidades quilombolas presentes no nosso país. Os negros sofreram toda 

sorte de humilhações e violência durante a escravidão e a eles se negou o direito à terra, ao se anunciar sua 

“liberdade”. Na busca pela liberdade, os negros construíram espaços de vida livre que se chamaram de 

“quilombos”9.  

30. Até 2011, depois de mais de 20 anos, somente 111 das 2.84710 comunidades quilombolas existentes no Brasil 

tinham sido tituladas, beneficiando 11.588 famílias, com 963.058 hectares, menos de 10% da área ocupada pelos 

latifúndios com mais de 2.500 hectares. Além de não terem seus territórios reconhecidos, os quilombolas sofrem 

toda sorte de pressão e violência para dar espaço a grileiros, fazendeiros, empresários e a projetos 

governamentais que querem se apoderar das terras que ainda hoje ocupam11.  

31. São preocupantes os ataques violentos e sistemáticos que as comunidades quilombolas vêm sofrendo contra 

seus direitos duramente conquistados. Proliferam no âmbito do Congresso Nacional projetos de Lei que buscam 

restringir os direitos que lhes garantem o acesso à terra12.  

 

1.3- O clamor dos sem-terra e dos assentados  
32. Os inúmeros acampamentos formados de barracas de lona preta à beira das estradas são uma paisagem que 

ora cresce ora se esvazia em decorrência de variados fatores – emprego, acesso à terra ou desalento por abandono 

das promessas de assentamento agrário; depois de longa espera – cinco, dez ou mais anos de acampamento.  

33. A resposta a esta demanda tem sido muito limitada. Nos anos de 2003 a 2011, conforme dados precários 

fornecidos pelo INCRA, o acesso à terra pela via dos assentamentos é da ordem de 613,0 mil famílias.  



 

 

34. Mas desde 2010, segundo os mesmos dados oficiais, o Programa de Assentamentos vem sendo abandonado, 

cuidando apenas de repor famílias em projetos pré-existentes. O Programa de Assentamentos como um todo 

passa por completa paralisia, seja pelo lado dos novos projetos implantados ou das famílias assentadas em 

projetos pré-existentes. 

  
35. A paralisia do Programa de Assentamentos é apenas sintoma da paralisia da Reforma Agrária. O verdadeiro 

abandono da Reforma Agrária já se dera antes, pela não aplicação sistemática da regra constitucional de 

cumprimento da função social da propriedade (Art. 186 CF), seja naquilo que é regulamentado desde 1993 (Lei 

Agrária de n. 8.629/1993) – os critérios de utilização produtiva, seja naquilo que permanece letra morta até o 

presente – a norma ambiental-sanitária e a norma referente às relações de trabalho legítimas (excludentes 

obviamente do trabalho similar à escravidão), excluídas arbitrariamente da Lei Agrária.  

 

1.4- O clamor dos ribeirinhos e pescadores  
36. Outra situação de opressão é vivida pelos ribeirinhos, sobretudo da Amazônia e pelos pescadores e 

pescadoras artesanais que, hoje, veem seus territórios sendo invadidos e ocupados, atropelando seu tradicional 

modo de viver e de lidar com a natureza, de raízes profundas, transmitidas de geração para geração.  

37. A pesca artesanal não é somente uma profissão. É um jeito de viver, de se relacionar com a natureza. Ela é 

responsável também pela manutenção de diversos ecossistemas existentes no país, pois as comunidades 

pesqueiras extraem da natureza o que ela é capaz de repor, conciliando, de forma harmoniosa, a sua 

sustentabilidade e a sustentabilidade ambiental dos recursos utilizados. Essa relação é caracterizada 
principalmente pelo conhecimento que as comunidades têm da natureza e o respeito por ela.  

38. Para ribeirinhos e pescadores, o espaço que ocupam é seu território de uso coletivo para sustento da família, 

da comunidade e dos estoques pesqueiros nos espaços terrestres, dos rios, lagos, lagoas e do mar. Ribeirinhos e 
pescadores não vivem só na água, precisam da terra e da água, dos mangues e das matas ciliares.  

39. Esses territórios tradicionais são considerados espaços vazios e são disputados por grandes empreendimentos 

empresariais da construção civil, do turismo, para a implantação de parques aquícolas e por projetos de produção 

de energia, com a construção de grandes barragens e de parques eólicos. Os ganhos econômicos não contabilizam 

os rios destruídos, os estuários afetados, as populações expulsas, os estoques pesqueiros diminuídos. Além disso, 

desde 2003, estão em curso planos de privatização de corpos d’água para os aquicultivos, seja do mar, como dos 
rios13.  

40. Para satisfazer os interesses do capital em suas diversas atividades prejudica-se o pescador e nega-se o valor 

da pesca artesanal como atividade importante para a economia brasileira, para soberania alimentar e para a 

diversidade cultural do país. Ribeirinhos e pescadores acabam sendo vistos como entraves para o 

desenvolvimento e, com isso, se justifica a apropriação dos territórios que eles ocupam. Muitas ilhas e ilhotas 

importantes para o trabalho e segurança das comunidades pesqueiras estão sendo tomadas, de forma ilegal e com 

a conivência do Estado, para nelas desenvolver grandes empreendimentos de luxo como resorts, marinas, campos 

de golfe, entre outros. Os ribeirinhos e os pescadores expulsos dos locais onde suas comunidades e famílias, há 

dezenas de anos, se estabeleceram, são obrigados a migrar para outros lugares de pesca ou para centros urbanos.  

41. Para se libertar dessa opressão, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais - MPP, a partir da I 

Conferência da Pesca Artesanal, realizada em Brasília, em setembro de 2009, fortaleceu sua organização e sua 

resistência ao modelo de desenvolvimento que esmaga as comunidades pesqueiras, a partir de grandes projetos 

que concentram a riqueza e degradam o meio ambiente. Suas principais bandeiras de luta são a defesa do 

território e do meio ambiente; o respeito aos direitos e igualdade para as mulheres pescadoras; a garantia de 

direitos sociais; a luta por condições adequadas para produzir e viver com dignidade14. A mais recente iniciativa 

assumida pelos ribeirinhos e pescadores e pescadoras artesanais foi convocar a sociedade para a “campanha pela 

regularização dos territórios das comunidades pesqueiras”, um projeto de lei de iniciativa popular que tem como 

objetivo assegurar o reconhecimento, a proteção e a garantia do direito ao território de comunidades tradicionais 

pesqueiras.  

 

1.5- O clamor dos produtores familiares  
42. Os agricultores familiares ganharam status legal (Lei 11.328, de 24 de junho de 2006) de categoria 

socioeconômica merecedora de política própria. Esse reconhecimento legal corrobora outros tantos conceitos 

legais anteriores – Propriedade familiar (Lei 4.504/64), Regime de Economia Familiar (Lei Complementar nº 



 

 

11/71), conceito recepcionado pela Constituição de 1988, e Pequena Propriedade (Lei 8.629/93) que, de certa 

forma, institucionalizam os camponeses na política agrária, mas sem utilizar a expressão. Os resultados concretos 

dessa institucionalização são contraditórios: há, de um lado, mudanças positivas na política social, ligados ao 

reconhecimento pragmático do “regime de economia familiar” na Previdência Social (institucionalização da 

Previdência Social nas marcas da Constituição de 1988); e, por outro lado, certo abandono da agricultura familiar 

enquanto produtora de alimentos, reflexo da excessiva ligação da política agrícola com as prioridades do 

agronegócio. A política de fomento econômico ao agricultor familiar está muito aquém da similar política do 

agronegócio. As exceções de praxe, a exemplo do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar), confirmam a regra.  

43. Em termos práticos, os dados censitários mais recentes apontam para melhorias na distribuição da renda 

monetária rural (Censos Demográficos de 2000 e 2010 – Tabela 3, Anexo IV) que, contudo, não são 

corroborados por melhorias na distribuição da produção, ora em fase de maior concentração. Quanto ao emprego 

do conceito legal de “Agricultura Familiar”, não se pode fazer comparações com o passado, porque o primeiro 

Censo Agropecuário da Agricultura Familiar é de 2006. Mas há evidências que apontam neste sentido (Ver 

Tabela 4, Anexo III), como também da concentração da propriedade da terra, já aqui referida.  

 

1.6- O clamor das cidades  
44. O atual processo de concentração demográfica esvazia municípios com menos de 50,0 mil habitantes, que 

correspondem a cerca de 30% da população total atual. Esses municípios são diretamente afetados pelas 

condições de vida e trabalho no meio rural tradicional15.  

45. A vida urbana contemporânea liga-se integradamente ao espaço rural pela coabitação e dependência dos 

recursos naturais – água principalmente; mas também busca de alimentos saudáveis e diversificados. Ademais as 

catástrofes, oriundas das mudanças climáticas, não são independentes do modelo de exploração agrícola.  

46. A própria Terra está revelando sinais. A crescente onda de cataclismos ambientais como enchentes sem 

controle, deslizamentos de encostas que tudo carregam, secas  

 
prolongadas que destroem plantações, esgotam fontes e mananciais, tornam impossível a vida animal e até 

mesmo a humana e fazem elevar um grito surdo de dor e desespero de centenas de milhares de famílias que são 

as vítimas dessas tragédias.  

47. As catástrofes naturais, resultado, também, das mudanças climáticas que acompanham o aquecimento 

globais, cientificamente comprovadas, têm afetado pessoas e povos em todo o mundo. A responsabilidade por 

este aquecimento é, em grande parte, do ser humano, por causa do modelo de desenvolvimento e do estilo de 

vida adotado. O Brasil é o sétimo maior país provocador do efeito estufa, e o desmatamento intensivo é o 

principal componente negativo desse modelo econômico16.  

48. Essas catástrofes naturais nos fazem refletir e apontam para a necessidade de se imprimir, com urgência, um 

novo rumo ao processo de desenvolvimento. As mudanças climáticas estão provocando mudanças drásticas 

também na agricultura. Menos solos disponíveis, menos água, alternância de secas e enchentes, mais doenças, 

mais pragas geram uma intensa instabilidade agrícola, com a possível migração de plantios de uma região para 

outra. Nesse cenário, o Brasil tende a perder espaços agrícolas, particularmente no Norte e Nordeste e a perder 

também sua biodiversidade e sua diversidade produtiva. Outras áreas extensas tendem à desertificação, tornando-

se impróprias para pessoas e agriculturas.  

49. Por sua vez, a crescente concentração de população urbana e especialmente metropolitana, constatada no 

Censo Demográfico de 2010 em 160,9 milhões de pessoas residentes em espaços urbanos (84,4%), levanta à 

questão relevante da ocupação do solo urbano face aos riscos sociais e ambientais das catástrofes climáticas, 

cujas vítimas primeiras são as populações de periferia, residentes em zonas de risco ambiental. Riscos sociais e 

ambientais crescentes nos espaços urbanos também estão associados aos direitos de propriedade fundiária 

absolutos no espaço rural, denotando sua profunda relação com graves consequências para toda a sociedade.  

1.7 O Grito dos assalariados e dos trabalhadores em situação análoga à escravidão  
50. - Outro grito que sobe aos céus é o dos homens e mulheres assalariados no campo e que no seu trabalho são 

submetidos a condições degradantes, análogas ao trabalho escravo.  

51. Esses trabalhadores são levados de lugares distantes e colocados em áreas de trabalho de difícil acesso. São 

enganados com promessas falsas, ludibriados nos contratos e acabam superexplorados no trabalho e colocados 



 

 

em condições degradantes. Quando adoecem não têm o menor atendimento. Frequentemente são alojados em 

espaços sem qualquer cuidado e segurança. E muitos, na hora do acerto não recebem o que deveriam receber e 

alguns ainda sofrem ameaças, quando não são mortos.  

 

1.8 Os clamores da Terra  
52. Os sinais emitidos pela própria natureza e uma nova leitura científica do nosso planeta mostram que a Terra 

tem suas próprias leis, que precisa de determinada cobertura vegetal para seu próprio metabolismo e que o 

regime das águas depende da vegetação. Enfim, há uma intrincada rede de conexões entre seres vivos e não vivos 

necessários para a existência de todas as formas de vida. A substituição desta cobertura vegetal natural pelos 

mono cultivos intensivos e extensivos está provocando a degradação dos  

 
mananciais de água, sua poluição acelerada e já se faz sentir na exaustão de rios e aquíferos e na impossibilidade 
de uso da água para fins de abastecimento humano.  

53. No Brasil, há uma contínua expansão do agronegócio e especialmente os mono cultivos de soja, milho, cana, 

florestas plantadas e da pecuária bovina, avançam com enorme voracidade sobre os biomas da Amazônia, do 

Cerrado e do Pantanal e estão se intensificando ainda mais na Mata Atlântica, no Pampa e em determinadas 

zonas úmidas do Semiárido17. A incorporação dessas novas e imensas áreas tem provocado a depredação desse 

rico patrimônio natural, responsável importante pelo equilíbrio do clima em todo o planeta e das mais ricas fontes 

de água subterrânea do mundo, os aquíferos, de onde brotam boa parte dos rios que formam as principais bacias 

hidrográficas brasileiras.  

54. A expansão agrícola, sob a hegemonia do capital financeiro e do lucro, levou para o campo o modo industrial 

de produção, substituindo as policulturas por monoculturas, que mais se parecem com desertos verdes, numa 

veloz destruição da fauna e da flora locais, levando à extinção de diversas espécies e afetando, de forma brutal, 
toda a biodiversidade existente.  

55. As frentes de produção de “commodities” se expandem sem nenhum limite da propriedade, sem levar em 

conta o zoneamento agro ecológico nos biomas, sem a devida responsabilidade na gestão das águas, das florestas 

e dos demais recursos naturais do meio-ambiente. Quase sempre se impõem custos sociais insuportáveis, 

carregados por toda a nação, enquanto os benefícios monetários são exclusivos dos que controlam, de fato, as 

terras e regulam os preços das “commodities”.  

56. A expansão agrícola, produtora de “commodities”, veio acompanhada do uso intensivo de agrotóxicos. Mais 

de 1,0 bilhão de litros de agrotóxicos são despejados anualmente sobre os solos brasileiros, gerando problemas 

ambientais de contaminação desses solos e dos corpos de água, com consequências inevitáveis e imprevisíveis 

sobre os mananciais superficiais e subterrâneos. Além disso, geram problemas para a saúde, sobretudo, das 

pessoas que manipulam esses produtos e das famílias que vivem no entorno das grandes fazendas sobre cujas 

extensas plantações os aviões despejam os agrotóxicos.  

57. Esse padrão químico-industrial de produção tem evidentes impactos estruturais sobre as interações da 

natureza, seus micro organismos, cadeias de biodiversidades, polinizadores naturais, como as abelhas, 

complexidade dos sistemas ecológicos etc., eliminando-os gradualmente em troca de uma crescente dependência 

por insumos comprados. O mesmo processo também se dá com a diversidade de policulturas dos alimentos, 

reduzidas a uma lista pequena, homogênea e biologicamente pobres de espécies de sementes, criadas em 

laboratórios para se adaptarem à monotonia do padrão industrial. É cada vez mais evidente a ampliação dos 

riscos ambientais impostos por esse padrão de crescimento agrícola.  

58. A produção de agro combustível, por outro lado, que tem sido alardeada como um grande avanço, tem efeito 

perverso sobre o meio ambiente. Grandes áreas, antes destinadas à pecuária, estão sendo atualmente usadas para 

plantio de cana-de-açúcar e de soja; desta forma a pecuária é empurrada para outras áreas ainda preservadas, 

colocando em rico a soberania alimentar do nosso país  

 

 

 

 


