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O Estatuto da Lavoura Canavieira de 1941 e a exclusão ‘peculiar’ dos trabalhadores 

rurais 

  Gillian McGillivray 

 

Quando o Estado Brasileiro interveio na indústria açucareira na década de 

1930 – estabilizando preços e estabelecendo cotas para usinas – muitos 

usineiros nordestinos optaram por comprar ou retomar terras anteriormente 

controladas pelos fornecedores de cana e senhores de engenhos. A época, a 

política do regime varguista involuntariamente facilitou este processo, 

estendendo créditos e empréstimos para usineiros “industriais” mas não 

fazendo o mesmo para os fornecedores de cana. A aquisição de terras criou 

uma briga entre fornecedores de cana e usineiros nordestinos, anteriormente 

unidos por interesses regionais; redes de parentesco; e sensibilidades 

patronais compartilhados. Juntamente com fornecedores de cana de outras 

regiões do Brasil, a recém auto-definida classe de “lavradores,” 

“plantadores,” e/ou “fornecedores” de cana de Pernambuco montaram uma 

campanha para recuperar o terreno perdido aos usineiros. Os fornecedores 

retrataram os usineiros como latifundiários usurpadores cuja cobiça 

arriscava a paz social na zona rural porque minava a estabilidade da classe 

média agrícola (lavradores). Os usineiros responderam ao projeto de lei (o 

Estatuto da Lavoura Canavieira, que propôs a divisão das quotas entre eles 

e os fornecedores) com uma contra-campanha argumentando que essas quotas 

impediriam as economias de escala necessárias para competir no mercado 

mundial de açúcar. Fornecedores de cana e usineiros lutaram a respeito da 

redistribuição dos despojos, e ameaçaram a “paz” no campo a tal ponto 

que os legisladores cortaram os potenciais beneficiários mais vulneráveis 

do novo Estatuto da Lavoura Canavieira – os trabalhadores. Esta palestra 

demonstrará que usineiros e fornecedores de cana de várias regiões do 

Brasil defendiam o ponto de vista senhorial de que ambos, trabalhadores 

industriais e rurais, ligados a produção de açúcar, pertenciam a uma 

categoria ‘peculiar’ enquanto dependentes patriarcais e não de 

trabalhadores e, enquanto tais, eles não precisavam de novas leis sociais 

como aquelas oficialmente estendidas aos trabalhadores industriais urbanos do 



Brasil sob o regime de Getúlio Vargas. 

 

   ‘Terras de Açúcar’, terras de exclusão 

Christine Rufino Dabat 

 

Reputado benesse senhorial, associada ao desenho original da ‘civilização 

do açúcar’ na tradição freyriana, o sítio/roçado, terra cedida pelo 

proprietário a seus assalariados rurais, foi confirmado pela legislação. 

Herdeiro do sistema Brasil, seu efeito no pós-abolição foi a manutenção 

da sujeição da força de trabalho rural assalariada. Dada a estrutura 

fundiária concentrada, o acesso dos canavieiros a terra limita-se, de fato, 

a um lote cuja posse é precária. Até o Estatuto do Trabalhador Rural e o 

Acordo do Campo, em 1963, ele constituiu uma forma eficaz de diminuir a massa 

salarial: a força de trabalho familiar do canavieiro sendo empregada para 

prover-se em alimentos básicos, o salário dos pais podia permanecer 

extremamente baixo. Os meios de impor tal regime de trabalho a toda a 

população trabalhadora rural envolvia, além do quase monopólio do 

principal meio de produção, certa hegemonia em termos de mercado de 

trabalho, e métodos patronais violentos. Herança colonial, esta 

configuração social não sofreu grandes alterações. Embora a Lei de 

Terras e a Abolição modernizassem o sistema econômico, coroado com o 

processo usineiro, do ponto de vista dos trabalhadores do campo, a exclusão 

permanecia em termos de propriedade. Esta seria redobrada com a supressão 

dos sítios, graças ao adensamento da malha viária permitindo o transporte 

pendular da mão de obra outrora moradora de engenho. Ela seria também 

aguçada e precipitada com os financiamentos do Estado Federal no âmbito do 

Proálcool, geralmente atribuídos, na parte agrícola da agroindústria, em 

função da área plantada em cana, os tratores pondo fim ao que restava da 

policultura camponesa. O presente estudo objetiva traçar o percurso deste 

acesso a terra, particularmente na dimensão da legislação aplicável desde 

o Estatuto da Lavoura Canavieira, e das reivindicações de classe que a 

associaram à Reforma Agrária. 

 

 



Trabalhadores rurais diante da violência: a resistência nos anos 80 

  Maria do Socorro de Abreu e Lima 

 

A violência tem sido uma marca constante na vida dos trabalhadores rurais, 

particularmente quando se colocam na cena pública, organizando-se, 

protestando ou exigindo reconhecimento e direitos. No pré-64, foram vários 

os casos em que lideranças do campo tombaram diante da agressividade dos 

proprietários de terra e dos seus prepostos. Em 2012, completa-se 50 anos do 

assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, em Sapé, na Paraíba. 

Uma outra liderança tornou-se também referência para o movimento dos 

trabalhadores rurais, particularmente das trabalhadoras: Margarida Maria 

Alves, sindicalista assassinada já depois de finda a ditadura, no início da 

década de 90 do século XX, cujo nome é lembrado anualmente pelas 

trabalhadoras rurais que realizam manifestações reivindicativas denominadas 

“Marchas das Margaridas”. Durante o período da ditadura a violência 

atingiu amplos setores da população, sob a forma da negação de direitos, 

das intervenções em organizações políticas e sindicais, da censura, 

perseguições, prisões, assassinatos etc. No que diz respeito aos 

trabalhadores rurais as arbitrariedades se intensificaram: muitos foram 

expulsos de suas terras ou de suas moradas sem nenhuma indenização, suas 

necessidades foram ignoradas. Assassinatos vários. Para os grandes projetos 

vinham os benefícios, mantendo-se o processo de modernização 

conservadora.A propriedade da terra concentrou-se. Manteve-se o status quo. A 

resistência no campo, contudo, foi constante, o que veio a originar, 

posteriormente, diversos movimentos como o dos atingidos pela construção de 

barragens, movimentos pela reforma agrária, de indígenas, entre outros. Em 

Pernambuco, a violência e os assassinatos estiveram ainda muito presentes ao 

longo dos anos 80, atingindo particularmente lideranças do sindicalismo 

rural em diferentes regiões do estado. Este trabalho visa analisar alguns 

desses episódios, procurando entender o papel do poder público nesses 

conflitos. 

 

  Título do trabalho 4: A Delegacia Regional do Trabalho frente aos  limites territoriais 



‘intransponíveis’ das plantações açucareiras (1979-85) 

José Marcelo Marques Ferreira Filho 

 

Na esteira das grandes greves que ocorriam em todo o Brasil no final dos anos 

1970, impulsionadas pelo momento histórico de relativa distensão do regime 

militar, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Pernambuco (FETAPE) organizou, em 1979, a mobilização de mais de 100 mil 

trabalhadores da zona canavieira. Para solucionar o conflito, o Ministro do 

Trabalho nomeou um novo Delegado Regional, Alexandre Kruse.  Na Presidência 

da Delegacia Regional do Trabalho (DRT-PE) até 1985, suas incumbências 

expressas eram: i) resolver, da forma menos traumática possível, os 

impasses da greve; e ii) iniciar a fiscalização no campo, inexistente até 

então. Entretanto, essa nova postura, frente às demandas da classe 

trabalhadora rural, esbarrou em limitações atribuídas a dispersão 

geográfica dos engenhos, pois as plantações açucareiras constituíam 

locais de difícil acesso, inclusive para as autoridades públicas. Este 

artigo discute como as características espaço geográficas de determinadas 

realidades históricas interferem na história das lutas de classe, por vezes 

estabelecendo limites físicos reais, por vezes servindo de suporte 

argumentativo para legitimar a ausência de ações efetivas do Estado. A 

compreensão do espaço constitui, então, elemento importante na análise 

dos embates trabalhistas, condicionando, em muitos casos, formas de conflitos 

e resistências. As fontes disponíveis no acervo da DRT-PE (denúncias 

contra usinas e engenhos, reclamações trabalhistas, autos de infração e 

relatórios de fiscalização na zona canavieira), até o momento não 

pesquisado, permitem demonstrar a complexidade das variáveis que envolvem as 

lutas de classe na região canavieira de Pernambuco, onde o contexto de 

dominação e violência no interior dos engenhos (domínios semi-fechados, 

labirínticos, distantes geograficamente da capital e controlados por forças 

armadas de milícias privadas) afetava diretamente a condição de vida da 

maior parte dos trabalhadores do açúcar. 

 

    


