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RESUMO
A dissertação da pesquisa deu-se pela intenção de se conhecer o processo de desapropriaão do
PA – Projeto de Assentamento Conceição Mocambo, na região do Segundo Distrito de Caxias
– MA, no período compreendido entre 1995 a 2000. Fora utilizada a metodologia da História
Oral a fim de se buscar nas memórias dos habitantes daquela região como se deu tal processo,
e suas consequências tanto para os moradores quanto para o Assentamento. Além da fonte
oral fora utilizada fonte bibliográfica, como livros e atas de reuniões, e iconográfica. Fora
observado a importância que teve o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Caxias – MA, no auxílio aos moradores daquele espaço no processo de desapropriação das
terras do Coronel Gervásio Costa. Observou-se ao final da pesquisa que tais moradores
conseguiram, legalmente, o direito de posse da terra, contudo os projetos ali desenvolvidos
que visavam o desenvolvimento econômico da região não conseguiu sucesso por diversos
fatores, tendo como consequência o endividamento junto a bancos dos pequenos agricultores
envolvidos nos projetos.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho se originou da pesquisa no P.A - Projeto de Assentamento
Conceição Mocambo, localizado no Município de Caxias – Maranhão, na região do Segundo
Distrito1, com vistas à apreensão do seu processo de desapropriação, bem como à elaboração
de projetos que visavam o desenvolvimento sustentável nas dimensões e extensões
econômicas e socioculturais.
A pesquisa para a dissertação de todo este trabalho foi realizada no âmbito do processo
legal de desapropriação e aquisição de terras, que originaram o projeto de assentamento.
Privilegia-se aqui a abordagem dos acontecimentos, fatos e ocorrências que comprovam a sua
materialidade. Segundo Kok Glória (2004, P.89) “a luta dos movimentos sociais nasceu em
resposta às condições dramáticas em que viviam os trabalhadores no Brasil”.
No movimento pela desapropriação das terras pertencentes ao Coronel Gervásio
Costa2 não foi diferente. Cansados de viverem em condições desfavoráveis e dramáticas, os
trabalhadores rurais e suas famílias diante da falta de condições e alternativas de uma vida
digna e por viverem em regime totalitário de exploração trabalhista, mobilizaram-se para
reivindicarem os seus direitos e o cumprimento legal do seu trabalho, de acordo com a
legislação trabalhista.
Segundo antigos moradores os trabalhadores buscaram apoio do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Caxias-MA (STTR), do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Comissão da Pastoral da Terra
(CPT). Com o apoio destas organizações acima citadas os moradores do Coronel Gervásio
Costa, buscaram estratégias para lutar e ganhar as terras na qual durante um longo período de
suas vidas viveram e tiveram sua mão de obra explorada pelo dono da terra.
Ainda é interesse desta pesquisa buscar compreender como se deu a iniciativa de
criação de alguns projetos que visavam o desenvolvimento sustentável da comunidade.
Alguns projetos foram elaborados buscando a partir do meio que em viviam retirar as
melhores condições para o desenvolvimento econômico daqueles que usariam as terras agora
não mais como simples empregados, mas como proprietários de um pedaço daquela terra.
1

A cidade de Caxias fora divida em Distritos visando uma maior organização política e administrativa. Ao todo
foram criados três Distritos, sendo o assentamento Conceição Mocambo localizado no Segundo Distrito de
Caxias.
2
Esse povoado fica inserido dentro do Projeto de Assentamento Conceição Mocambo.

Projetos que desenvolviam produção agrícola de mandioca, caju, acerola e maracujá, e
também projetos para desenvolvimento da região como eletricidade, moradia e poços
artesianos foram criados, contudo, devido a diversos fatores, não conseguiram sucesso.
Buscar entender os fatores e as versões para esse insucesso também é interessa desta pesquisa.
Para tanto ela divide-se em quatro capítulos. No primeiro momento busca-se localizar a
cidade de Caxias – MA dentro do tempo histórico em que se desenvolve a pesquisa, bem
como analisar como e quando se deu o surgimento do Assentamento e os primeiros
movimentos em prol da desapropriação das terras.
No segundo capítulo a ênfase será nas batalhas travadas pelos trabalhadores e o dono
das terras, onde esses trabalhavam em condições muitas vezes desumanas. Analisar e
compreender o clima de insatisfação e desconfiança dos trabalhadores, bem como o trabalho
que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais desenvolveu em prol dessa causa.
No terceiro e quarto capítulos a insatisfação do dono das terras e de seus herdeiros
com o medo da perca da terra, o surgimento das primeiras associações e as metas
desenvolvidas e postas em práticas, serão analisados, buscando assim compreender como se
deu a desapropriação e a passagem, oficial, das terras para os trabalhadores.
Buscar entender como se deram as lutas dos trabalhadores rurais de Caxias - MA em
busca de não apenas terras, mas de condições favoráveis para viver e trabalhar constitui-se no
principal objetivo deste trabalho.

1. Contexto Histórico: Surgimento do Projeto de Assentamento Conceição Mocambo
Os movimentos sociais contemporâneos remetem a reflexão sobre os novos desafios
que se apresentam à sociedade, levando a mobilização social para a busca de solução solidária
e democrática que reorganizem o mundo do trabalho e os trabalhadores. Essa luta vai dar em
torno de reivindicações, em busca de uma vida de igualdade de oportunidades. Nas últimas
décadas, com muita criatividade, persistência e luta, emergiram várias formas de organização
do trabalho e movimentos de resistência dos trabalhadores no cenário nacional, o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é um deles.
Segundo Glória Kok (2003, p.90), o MST “foi fundado oficialmente em 1984, na
pauta do encontro destacavam-se três reivindicações prioritária: terra reforma agrária e
mudanças gerais na sociedade”. Esse movimento tem o objetivo de buscar a posse de terras
abandonadas e mal utilizadas e torná-la produtivas e lutar para que os grandes proprietários e
empresários não as tomem dos trabalhadores e ainda de garantir aos mesmas condições de
vida e de trabalho no setor rural e agrícola.

No Maranhão a situação não foi diferente na luta dos trabalhadores pelos interesses de
posse da terra. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) buscou, ao lado
dos seus associados, estratégias eficazes que garantissem seus direitos que de acordo Maria da
Glória Gohn (2010, p.143) “O movimento dos Sem Terra toma fôlego e explode por todo o
Brasil em 1990”. A Comissão da Pastoral da Terra (CPT) de Caxias - MA, em seu relatório de
atividade no dia 20 de março de 1992, em sua página 84, deixa compreendido que foram
registrados vários conflitos no Maranhão durante o período de 1979, incluindo eventos em
Caxias-Maranhão. Nesse período grupos sociais organizaram um “panelaço” pelas principais
ruas da cidade. Intitulada de “A caminhada da panela vazia”, que de acordo com o relatório
foi apresentado uma peça teatral em praça pública denunciando a realidade em que viviam o
povo de Caxias - MA. Os movimentos sociais criaram uma revolução na vida dos
trabalhadores, que já conscientes de seus direitos lutaram pela melhoria ampla e imediata na
vida dos trabalhadores rurais e urbanos.

Segundo dados e fontes pesquisadas entre antigos moradores que colaboram para a
composição deste importante trabalho, o Projeto de Assentamento Conceição Mocambo,
nome originado pelas famílias dos trabalhadores rurais que integraram o mencionado projeto,

fora criado no ano de 1995. O mesmo originou-se da propriedade fazendária pertencente ao
Sr. Coronel Gervásio Costa, propriedade esta localizada no Município de Caxias -MA,
contando com mais de quatrocentos (400) famílias assentadas, oriundas da própria região,
composta de cerca de nove povoados organizados e gerenciados por onze pequenas
associações de moradores, segundo Antonio Silva: “ estive na direção da primeira associação
que foi criado Povoado Santo Antonio em 1996, mas antes tivemos nossa primeira
experiência, foi uma roça comunitária” (SILVA, Eulina. 2014).

Após experimentarem o gosto de trabalharem com liberdade e com um só objetivo,
qual seja de viverem fora de um regime totalitário, os moradores deram força ao movimento
pela desapropriação da terra em que viviam e vivem até hoje. Lorenzo Aldé (Ano 3, p. 32)
relata que, acostumado a lidar com movimentos negros urbanos, ele testemunhou a “aparição”
de diversas comunidades rurais reivindicando seus direitos. Não foi diferente com os
moradores do Coronel Gervásio Costa acostumados a serem excluídos pela sociedade e pelo
governo, protestaram em busca da desapropriação da terra em que viviam e que vivem para
terem uma vida de liberdade.
Segundo Antonio Silva (2014), “o povoado Santo Antonio foi o responsável pelo
início do primeiro movimento de organização social”. Moradores de uma propriedade
fazendária não concordavam de forma indireta com as atitudes do Sr. Coronel em relação aos
seus moradores. Segundo relatos de antigos moradores, pertencente às terras do coronel, os
moradores eram obrigados a pagar renda de tudo que produziam, só compravam e vendiam
dentro das terras do Sr. Coronel, porque a moeda cedida pelo mesmo só tinha validade em
suas terras. O morador que descumprissem suas ordens era expulso só com a roupa do corpo,
dependendo da gravidade e do descumprimento da ordem entendida pelo coronel e seus
funcionários o morador era punido severamente, como tomar purgante de taxinha com azeite
de mamona, contudo, isso nunca foi testemunhado pelos moradores, às vistas só eram
constantemente ameaçados pelos empregados.
No inicio do ano de 1995, segundo os mais antigos habitantes, alguns moradores como
o Senhor Antonio Liberato, o Senhor Antonio da Silva e outros procuram o Sindicatos dos
Trabalhadores (as) Rurais e relataram a situação em que viviam os moradores do Coronel e o
mesmo se propôs em ajudar. Segundo a Sra. Selma Arruda (2013), que na época da
desapropriação (1995) era assessora do STTR, “Não foi fácil convencer os companheiros dos

seus direitos”, mesmo com aquele pequeno grupo com sede de mudança, havia um grande
desafio pela frente, lutar contra os proprietários da terra e convencer o povo de seus direitos,
uma vez que eles achavam que o dono das terras fazia um favor em lhes dar emprego e
moradia, e com isso, muito não percebiam que viviam explorados pelo patrão, além do fato
ainda de não terem certo grau de conhecimento sobre as leis/direitos dos trabalhadores.
SOUSA José Ribamar Furtado de E FURTADO Elaine Dayse Pontes (2004, p.84) constata
que “o processo transformador parte da iniciativa de base do empoderamento da igualdade de
oportunidade”, a conscientização pela busca de uma solução social e democrática por uma
vida melhor se dar em torno da associação de um determinado grupo que se unem para
reivindicar os problemas da sociedade na qual está inserido e é a partir de manifestações que
essas pessoas tornam públicas a situação de desigualdade a qual estão submetidos.

Referindo-se ainda aos responsáveis pelas primeiras manifestações no P.A- Projeto de
Assentamento, de acordo com relatos do Sr. Silva, foi de grande importância o Povoado Santo
Antonio, que se destacou como grupo iniciante das primeiras manifestações políticas agrário
no campo rural, no segundo distrito do município de Caxias – MA. No entanto, o sistema
político econômico existente e predominante na região até o inicio da década de 1990 no hoje
estão P.A Conceição Mocambo, e seu entorno, era o de patronagem, traduzidos e classificados
em categorias, como moradores, agregados, posseiros, arrendário comuns ao meio rural
brasileiro, em particular ao nordeste.
De acordo com informações colhidas através de entrevista com Sr. LEITÃO,
Valdemar Limeira ex- funcionário do Coronel, o referido Coronel natural do Estado do Piauí.
Chegaram às terras desta região em meado de mil novecentos e oitenta (1980) organizando o
processo de aquisição das terras dando inicio a sua propriedade fazendária, no âmbito de
delimitações de terras chamadas hoje P.A. Conceição Mocambo. Segundo o presidente do
Assentamento Sr. José Costa (2013) a área fazendária que corresponde às antigas terras
pertencentes ao Coronel Gervásio Costa e seus herdeiros têm “aproximadamente mais de oito
mil hectares” foi através da grilagem de terras, que o rico Coronel e muitos outros que se
apropriam de terras e transformam em grandes fazendas e acabam oprimindo pessoas pobres e
sem terras. Segundo narrativas de trabalhadores antigos o Coronel transformou essa área em
criação de gado, extração de coco babaçu, cultivo de arroz administrado pelo próprio Coronel
e seus empregados como vaqueiro, trabalhadores braçais, encarregados, esses homens de
confiança desenvolviam o seu trabalho em toda extensão das terras pertencente ao Coronel.

Desde então sua forma de gerir e administrar juntamente com os seus comandados
acabou por gerar uma série de insatisfações dos trabalhadores e suas famílias, despertandonos mesmo a vontade de trabalhar e viver em melhores condições para lutar pelos seus
direitos e adquirirem a posse da terra em que viviam, visando proporcionar às suas famílias
melhores condições de sobrevivência, mas o medo por terem vivido uma vida de opressão no
passado e a falta de conhecimento dos seus direitos como trabalhadores impediam de que
essas pessoas lutassem pelos seus direitos.
2. Não foram poucos os trabalhadores e moradores nas terras do Coronel Gervásio
Costa que estavam insatisfeitos com a forma de trabalho na propriedade. Diversos casos de
exploração de mão de obra forçada em suas terras também contribuíram bastante para estas
insatisfações, segundo João de Deus (2013), um antigo morador, comenta: “nós não tínhamos
nenhuma liberdade nem de comprar e nem de vender, tudo tinha que ir para casa grande, ate
um cimento para passar na casa tinha que pedir autorização para os Costas”. Era uma forma
de administrar caracterizada por um regime totalitário opressor, uma espécie de “escravidão
trabalhista3”, o trabalhador não tinha liberdade de expressão, opinião ou manifestação
voluntario da sua vontade. Segundo ainda o Sr. João (2013) “acaso isto acontecesse poderia
sofrer punições, ameaças e represálias”. Essa forma de gerir a fazenda causava medo entre os
moradores e os mesmo acabavam vivendo sem dignidade por não terem conhecimento dos
seus direitos.
Os fazendeiros, “ditos” donos da terra, compraram uma área nesta região, tendo maior
destaque a família Costa. Eulina Silva (2014) afirma que “era horrível, a maioria das terras
conquistadas pelo Coronel era de pequeno proprietário, muito até tinha o documento da terra
herança de família”. Compreende-se que não foram minoritários os casos de ameaças
chantagens que culminaram em vários casos de expulsão de trabalhadores e suas famílias das
propriedades rurais para áreas urbanas, não tem um numero exato de famílias que saíram das
propriedades, os mesmos não concordavam com as arbitrariedades, desmando e ações do
Coronel e seus subordinados, obrigando os trabalhadores (as) rurais a deixar suas origens,
seus sonhos e migrarem para cidades vizinhas.
2.1 Segundo Selma Arruda (2013) “em meados de 1995, alguns companheiros nos
procurou insatisfeito com a maneira como estavam vivendo e nos pediu ajuda”. A insatisfação
entre alguns moradores em relação à convivência nas terras do Coronel fez com que os
3

Utilizo essa expressão para enfatizar as condições precárias de trabalho e moradia dessas famílias.

mesmos procurassem o Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais para juntos encontrarem uma
solução para os seus problemas. Maria da Glória Gohn (2010, p.143) relata que “no campo
dos movimentos sociais rurais a organização popular cresceu bastante a partir dos anos de mil
novecentos e noventa (1990)”. Informados dos fatos que ocorriam no Brasil, nesses poucos
moradores nasceu a necessidade de lutar pelos seus direitos cansados de viver explorados e
jogados no campo e excluídos pela sociedade e pelos políticos, viram no Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais uma saída para mudar sua vida e de seus
companheiros. Essa insatisfação ocorria apenas em alguns moradores, a maioria vivia
acomodado com a situação que vivia, muitos até mesmo por medo do Coronel não tinham
forças para lutar, e acreditavam nos seus companheiros e no STTR, dificultando assim a
desapropriação da terra.
2.2 Segundo ARRUDA, Selma (2013) “havia um poder de opressão por parte dos
donos da terra e muitos companheiros não tinha conhecimento dos seus problemas”, os Costa,
como eram popularmente conhecidos entre os moradores, exercia um poder muito grande na
vida de seus habitantes, devido a sua maneira opressora de gerenciar sua fazenda e comandar
seus funcionários, mesmo após o surgimento de diversos movimentos sociais no Brasil, ainda
era grande o temor que esses trabalhadores tinham em relação ao Coronel e seus herdeiros
impedindo que eles lutassem pelos seus direitos. Segundo JARA, (2001, P.2. apud SOUZA E
FURTADO), “em todo Maranhão o quadro social de miséria e de exclusão social é
preocupante, que fixa a pobreza como marca de inferioridade, relevando ainda o peso do
passado escravista que reproduz diferenças e desigualdades”, um sentimento escravista na
qual os trabalhadores e moradores do Coronel carregavam consigo, acostumados a viverem
sobre ordens e sem ter nenhum conhecimento de seus direitos temeram em acreditar em seus
companheiros e no STTR, levando o Sindicato, antes de lutar pela a desapropriação da terra,
primeiro conquistar a confiança dos trabalhadores.
2.3 Segundo antigos moradores informações adquiridas em dezembro de 2013, o
STTR teve um papel importante na conscientização da desapropriação das terras em que
viviam, orientando sobre os direitos que cada morador poderia adquirir se todo se unirem para
lutar e conquistar seus direitos, acostumado a uma vida de restrições e um regime totalitário
opressor de viverem em estado de extrema pobreza, devido a circunstancias em que viviam
em uma terra na qual não tinham nenhuma liberdade, esses trabalhadores em acreditar em

qualquer coisa, até mesmo de perder o direito de morar nas terras do Coronel, que ainda era
segundo os mais antigos moradores, onde eles tinham para cuidar da suas famílias.

Foram feitas varias reuniões de conscientização aos moradores, todas
nos finais de semana, que era quando os moradores estavam
disponíveis para nos ouvir, essas reuniões eram feitas entre o
presidente do sindicato da época João Batista da Cruz Filho e por mim
que na época era assessora do sindicato, foi só após a emissão de
posse que saiu no dia 24 de maio de 1996 que conseguimos ganhar a
confiança dos companheiros” (ARRUDA, 2013).

O sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais necessitava ganhar a confiança
dos trabalhadores rurais para ganhar a confiança destas famílias, no início de 1995 o (STTR)
conseguiu a emissão da terra, que é um documento importante enviado pelo governo
autorizando a pela posse da terra, mesmo com as promessas de mudança de vida, foi
necessário que o (STTR) conquistasse a confiança destas famílias que, talvez pelas
circunstancias de vivencia de longos anos atrás de sofrimento em que viveram como
agregados da família Costa. Temiam em confiar no (STTR), e o mesmo, não cumprir com
suas promessas e uma vez que o sindicato não cumprisse com sua promessa, a família Costa
lhes expulsariam de suas terras e eles ficavam sem ter onde morar e trabalhar.
De inicio a luta contra a reforma agrária não foi fácil, a área que estava sendo
reivindicada pelos trabalhadores e de grande extensão territorial e pertencente á um rico
fazendeiro e herdeiro muito influente politicamente na região, foi necessário que os
trabalhadores se unissem com o (STTR) para montar estratégias para lutas e alcançar seus
objetivos. Foi uma luta árdua, demorada, mas pacífica, que apesar de demorar um longo
período fez com que os trabalhadores (as) Rurais junto ao Sindicato alcançassem seus
objetivos.
3. Dado o clima de insatisfação, nesta área rural do município de Caxias - MA no
Segundo Distrito, de acordo as informações encontradas no livro de Ata da Associação do
Povoado Alecrim, terras pertencente anteriormente ao Coronel Gervásio Costa, de acordo
com a mesma se encontra as seguintes informações: em mil novecentos e noventa e cinco
(1995) uma comissão formada por representantes do Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais de Caxias - MA (STTR), presidido pelo então presidente João Batista
Filho, mais conhecido como Joãozinho do sindicato, acompanhado de membros, e de seus
assessores, Selma Arruda e de Silvestre, com o apoio de trabalhadores e moradores das
Propriedades pertencentes ao Coronel e sua família, nesta mesma região fazendária iniciaram

então as primeiras conversações e negociações, mediadoras para tratar o caso das referidas
famílias, em todas as dimensões dos acontecimentos visando priorizar o encontro de soluções
futuras para traçar as possíveis metas que iniciariam legalmente o processo de desapropriação
das terras pertencentes ao Coronel e seus herdeiros. De acordo com KOK, Glória (2003, p.96)
“depois de ocupar as terras, os sem-terra buscam o respaldo da lei”. Esse é o papel do STTR,
buscar soluções legais para resolver os problemas dos trabalhadores, buscar soluções em
órgãos como Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que neste
processo exerce um papel importante que é o de mediar o trabalhador do governo através do
Sindicato.
3.1 A família Costa não queria abrir mão de suas terras, segundo ARRUDA, Selma
(2013) “o Coronel e seus herdeiros demonstraram-se não muito a favor da desapropriação das
terras”, não agradando muito ao Coronel o favorecimento ao direito de posse das suas terras
para os moradores e trabalhadores mostrando-se pacificamente irredutíveis no pensamento de
não abrir mão das suas terras. Segundo Silvestre (2013) assessor do sindicato na época da
desapropriação das terras relata que “o Coronel enrolou um possível acordo entre os
trabalhadores e o sindicato, prolongando a desapropriação por mais um longo período” de
acordo com o mesmo as negociações eram mediadas através do sindicato, e representante das
famílias assentadas, Junto aos donatários das terras, dado estas razões que gerando certa
impaciência nas negociações feitas e não alcançado o êxito esperado, trabalhadores e
moradores reuniram-se novamente para discutirem o novo plano de metas e decidiram fundar
a primeira associação de moradores registrada e legalizada, localizada no Povoado Alecrim no
segundo distrito de Caxias - MA, divisão regional do referido município e terras pertencentes
a Coronel Gervásio Costa. Trata-se de uma importante estratégia de ação de defesa dos
interesses dos trabalhadores rurais, agora então consciente de seus direitos os trabalhadores
(as) rurais e moradores do Coronel perceberam que era preciso unir forças e enfrentar os
donos da terra e tornar publico os problemas de desigualdade enfrentados por eles e para
garantir seus direitos básicos de cidadania.
3.2 O surgimento da primeira associação de moradores das famílias assentadas nas
terras do Coronel Gervásio Costa, Segundo o livro de ata em sua página primeira, diz que
“ocorreu no dia 09 do mês de janeiro do ano de 1995, neste mesmo dia foi criado o estatuto
social da associação com 24 artigos” ainda segundo as informações encontradas, reuniram-se
no povoado Alecrim município de Caxias - MA, moradores e trabalhadores (as) rurais desta

região, com a finalidade de constituírem uma associação de moradores comunitários para
conquistarem mais forças para lutar pelos seus direitos de posse legal da terra e também partir
em busca dos seus interesses sociais. Kok, Glória relata que “não é gratuito o papel que
desempenha a assembleia, nela são aprovadas as linhas de atuação e as regras de convívio
naquele espaço” (2003, p.96). Para alcançar seus objetivos, para os quais estava ali todos
reunidos, tomando a iniciativa de reivindicar o direito de terem suas próprias moradias, sua
própria fonte de trabalho e renda, ter à sua própria área de cultivo e plantio, ter
definitivamente a posse de suas tão esperadas e sonhadas terras, e o cumprimento do seu
direito legalmente conquistado e adquirido.
3.3 De acordo com entrevista feita com antigos moradores, no mês de dezembro de
2013, um dos lideres desta iniciativa popular foi o ex-encarregado das terras da família do
Coronel, o Sr. Valdemar Limeira Leitão, escolhido pelos próprios moradores e trabalhadores
em questão deste referido período, chegou às terras para trabalhar, ainda jovem, em meados
dos anos 1980, homem de confiança do Coronel e sua família, pois fazia uma espécie de
administração dos trabalhadores, propriedades e negócios, como arrendamentos e compra do
coco-babaçu. Na região, de acordo com informações do mesmo referido acima, ele não se
encontrava satisfeito com sua situação junto aos trabalhadores e resolveu apoiar o movimento
e lutar com todos eles pela desapropriação das terras.
Segundo a ata de associação do povoado Alecrim “o Sr. Valdemar Limeira Leitão, foi
empossado a presidente da associação do povoado Alecrim no dia 09 de janeiro de mil
novecentos e noventa e cinco” (1995, p.2). Foi o primeiro presidente da então instituída
associação de moradores do povoado Alecrim no município de Caxias - MA, associação essa
que foi a primeira a ser criada no PA- Conceição Mocambo, terras do Coronel Gervásio
Costa, para dar início ao movimento de desapropriação das terras. Ainda de acordo as
informações da ata de fundação da associação, o Sr. Valdemar acompanhando o processo, e
apoiado por homens e mulheres de valor que tinham a mesma visão e priorizavam o mesmo
pensamento, designou à senhora Maria Leonor de Sousa Costa para ajudá-lo, ocupando na
instituição cargo de segurança e confiança, como secretária com a concordância de todos os
membros e associados e participantes.
4. As principais metas dos trabalhadores rurais eram discutir as melhorias em meio ao
processo de desapropriação das terras, como também visar o quadro socioeconômico da
região e das famílias da época, a situação que eles viviam e passavam, no mesmo povoado e

nos povoados vizinhos, principalmente nas propriedades pertencentes à família do Coronel
Gervásio Costa. Gohn, Maria da Glória (2010, p.145) afirma que
O movimento das sem-terra é um ato político porque atribui
qualidades aos autores sociais que compõem suas bases ao inseri-los
num plano que vai alem da luta pelo acesso a terra, que é a luta pela
democracia, pela igualdade, contra a exclusão.

Com um pensamento de união e que os trabalhadores acreditaram que as melhorias
dos trabalhos, das condições de moradias e a sua sustentabilidade na região, só
verdadeiramente mudariam, para melhor, através da unificação de ideias e ações igualitárias
comuns a todos, e que para isso acontecer precisariam de uma entidade representativa
operando em pleno funcionamento legal e jurídico para representá-los, fortalecendo a luta,
pela reivindicação dos seus direitos proporcionando, certa segurança para os trabalhadores e
suas famílias assentadas, sendo a associação dos trabalhadores criado em 09 de janeiro de
1995 essa “segurança”.

4.1 A importância de apoio a esses trabalhadores neste momento era de extrema valia.
Januário Feitoza (2013) relata que “o apoio do Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais juntos
aos órgãos do governo federal foi muito importante neste momento”, plenamente conscientes
de que os órgãos regionais de desenvolvimento agrário de amparo aos trabalhadores (as)
rurais através do apoio indispensável do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
de Caxias - MA (STTR), disponibilizaria junto aos órgãos do governo federal benefícios que
os ajudariam a chegar às linhas de crédito e vias de acessos dos programas de amparo aos
trabalhadores rurais, como apoio financeiro, para geração de renda, para todas as famílias
assentadas, acompanhamento especializado para criação de animal, cultivo e plantação de
caju, maracujá, e outros mais voltados à agricultura em todas as suas extensões. Gohn (2003.
p.144) relata que
“historicamente, as principais ONGS que apoiam o MST são: ANCAAssociação Nacional de Cooperação Agrícola, a CONCRABConfederação das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil e o
ITERRA- Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa de Reforma
Agrária”.

Com o apoio dessa organização governamental, como o INCRA (Feitoza, Januário
2013), todos os moradores adquiriram consciência que somente através da organização
popular e associativa é que seria, então, possível ter um acesso prioritário aos benefícios
propostos pelas organizações do governo, ações que promoveriam melhorias em vários
aspectos referentes às famílias dos trabalhadores, por sua vez assentados nestas propriedades
de terras.

4.2 Depois de diversas discussões, de inúmeras ações e propostas, mediadas pelos
trabalhadores e sindicato junto aos donatários, segundo a ata de associação do povoado
Alecrim (1996):
aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e seis
(1996), reuniram-se em assembleia geral todos os assentados do P.A
Conceição Mocambo para formação de uma comissão integrada formada por
moradores das terras em questão e para discutir, as causas no tocante, à posse
definitiva das terras.

Indicações dos trabalhadores, moradores e pessoas simpatizantes do movimento da
região, ajudaram e colaboraram, em grade proporções, para as escolhas da comissão. Segundo
a ata do dia 21 de outubro de 1996, a mesma fora comporta dos seguintes nomes: “Valdemar
Limeira Leitão, Maria Leonor de Sousa Costa, João Damascena, Osmar Pereira e Januario
Feitosa”. Estes foram os membros eleitos para compor a mesa comissionada para lutar junto
aos processos de melhores benefícios e desapropriação das terras em toda a região que
corresponde o projeto de assentamento. Após as escolhas e composição da comissão,
começaram a buscar um aprofundamento conhecedor do processo, em todos os seus âmbitos
legais, também procurando o conhecimento do papel social comunitário e representativo da
associação e sua meta organizacional, prosseguindo o detalhamento de todas as ações da
instituição, priorizando a satisfação e concordância de todos, segundo dados da comissão
acima formada.
Dado todos estes eventos e acontecimentos na respectiva área rural de terras do
município de Caxias - MA, à comissão formada com o apoio do sindicato, segundo Arruda
(2013), firmou
parcerias e apoio junto aos órgãos do governo estadual, como AGERP,
e casa de agricultura, e do governo federal, o INCRA- Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com o Núcleo da
Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, com a Central
Única dos Trabalhadores (CUT), através do Sindicato dos

Trabalhadores (as) Rurais de Caxias - MA (STTR) e da (CPT)
Comissão da Pastoral da Terra.
Todas essas organizações tiveram uma participação fundamental em todo o processo
de desapropriação pacífica das terras, buscando firmar o acordo definitivo para a posse das
terras às famílias dos trabalhadores e de todas as áreas limítrofes que constituem o P.AProjeto de Assentamento Conceição Mocambo.
4.3 O INCRA, órgão responsável pela reforma agrária no Brasil, determinou a
delimitação da área rural da antiga fazenda pertencente ao Coronel Gervásio Costa, hoje então
PA- Projeto de Assentamento Conceição Mocambo. De acordo com relatos de moradores,
foram instalados e assentados de imediatas aproximadamente quatrocentas famílias, enquanto
se definiam as questões finais da desapropriação das terras, correspondente ao Projeto de
Assentamento Conceição Mocambo. As famílias dos moradores e trabalhadores rurais se
estabeleceram no local sem que viessem posteriormente sofrer danos, como pressões por parte
dos “Donatários” e supostas ameaças que consequentemente as retirariam das terras.
Assim foram assentados com suas famílias em grupos e instalados em pequenos
povoados desapropriados que formava a área fazendária do Coronel Gervásio Costa. José
Carlos lembra que “somente o fortalecimento da sociedade civil e da cidadania ativa podem
sustentar uma noção democrática de governabilidades em tempos de incertezas e transição
como os atuais” (CARLOS apud MIRANDA E COSTA, 2005, p. 125). Foi através da área da
cidadania coletiva que os moradores da área fazendária do Gervásio Costa, levantaram um
movimento ruralista em busca de melhores condições de vida para suas famílias.
5. Em meados de 1987, de acordo com relatos de moradores da região, os
trabalhadores rurais da área juntamente com a representação da entidade associativa, com o
apoio do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Caxias-MA,
representando todas ás famílias e classes de trabalhadores, procuraram a superintendência do
INCRA, Regional do Maranhão, na capital de São Luís, para definir a situação das famílias e
trabalhadores. Desde que foram assentados, suas vidas ainda continuaram sem nenhuma
mudança. O que se percebe é que a lentidão com que as coisas são resolvidas no nosso país,
que muitas vezes é dado através dos trambiques burocráticos, ou através de influências
politicas, tem feito com que muitas pessoas desistam de lutar pelos seus sonhos.
Nesse mesmo intervalo de tempo o processo de desapropriação encontrava-se à
mercê dos trambiques burocráticos, devido o Coronel não facilitar o processo, ciente das

necessidades, ao deparar-se com a situação das famílias dos trabalhadores, e com a lentidão
do processo, e o não acesso dos trabalhadores às informações, o INCRA, juntamente com o
sindicato, estabeleceu uma audiência de conciliação com o Coronel e seus herdeiros, usou
todas as informações em favor das famílias dos trabalhadores, transformando estes fatos em
provas legais, na tentativa de tornar ágil o processo definitivo das terras pertencentes ao
Coronel e seus herdeiros. Regina Pereira Andrade (2005, p.124) relata que “grupos e classes
tornam-se cada vez mais protagonista das ações sociais e politicas”. Na luta pala cidadania é
que os movimentos sociais têm lutado apenas pelo direito de ser visto como cidadão
mostrando ao mundo que é através da união que se encontra força para lutar contra a
desigualdade social, pela vida digna, pelo leito para morar, e pela terra para trabalhar.

5.1 Dispostos em continuar a lutar cada vez mais pelo direito definitivo de posse da
terra, pela oportunidade de uma vida melhor para as suas famílias, de acordo com relatos d
moradores em meados de 1997 as famílias do então PA-Conceição Mocambo se organizavam,
dentro da área do assentamento, com associações para facilitar suas conquistas. Essas
associações eram bem organizadas, cada uma com suas diretorias, e apenas um estatuto
regeria todo o PA-Conceição Mocambo. Após essa forma de organização, as associações
juntamente com o STTR uniram forças para pedir linhas de financiamento oferecidas pelo
governo federal, através dos bancos do Nordeste e do Brasil.
De acordo com informações de moradores, ainda no ano de 1997 todos os moradores
do assentamento se concentraram em frente ao Banco do Nordeste durante três dias
reivindicando para que o banco liberasse recursos financeiros para as instalações de projetos
para o assentamento. Os trabalhadores tiveram apoio do STTR, INCRA e CPT, na mediação
de negociações entre trabalhadores e banco. Houve também apoio do prefeito da cidade, que
providenciou alimentação para os trabalhadores durante três dias. Após essa manifestação, os
trabalhadores tiveram resposta de que teriam acesso ao crédito para financiar seus projetos
como moradias, eletricidade, campo agrícola com plantação de maracujá, caju, acerola,
criação de peixe, plantio de mandioca. Stendele e Mançano (apud KOK, 2003 p. 105), diz que
“só com a cooperação agrícola vai fazer com que possamos desenvolver melhor a produção,
introduzir a divisão de trabalho, permitir e manter a aglomeração social maior nos
assentamentos, e criar escolas perto do local de moradia.” Após esta grande conquista o PAConceição Mocambo ganhou destaque em todo o município de Caxias- MA e tornaram-se
referência para todos os pequenos e grandes povoados da região, na luta agrária por
desapropriação de terras.

5.2 Nesse percurso de todo o processo, apenas em meados de 1998, segundo
moradores, foi que os trabalhadores receberam um comunicado oficial por meio de um
documento legal do INCRA. O STTR através de suas atribuições legais, juntamente com as
associações locais iniciou uma etapa de relação e cadastramento das famílias da região
correspondente ao PA- Projeto de Assentamento Conceição Mocambo. O referido cadastro
concilia em estabelecer a posse definitiva das terras desapropriadas para os seus respectivos
donos por direito adquiridos por lei.
Após ter a posse legal da terra, o INCRA dá todo apoio necessário, orientando os
trabalhadores para que as decisões tomadas no assentamento fossem boas para todos e que
resolvesse a necessidade de cada um. Kok, Glória (2003 p. 98) relata que “ao assumir funções
e tarefas úteis à comunidade, as pessoas desenvolvem a participação e a cooperação”.
Através da união esses trabalhadores se organizaram para se tornarem mais estruturados, para
alcançar um bem estar rural, que beneficiam as suas famílias de oportunidades de uma vida
melhor e com qualidade.
5.3 Neste mesmo período essas famílias eram orientadas pelo Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias- MA, no processo de desapropriação na
elaboração dos projetos e na implantação dos mesmos. Essas orientações eram feitas aos
finais de semana pelo STTR e pelo INCRA, visando a melhor forma de sustentabilidade e de
produção necessária, no sentido de constituírem uma vida mais digna para as suas famílias.
Kok, Glória (2003 p. 98) diz que “os sem-terra organizavam-se em núcleo dos quais fazem
parte famílias inteiras ou membros responsáveis pelas necessidades básicas do acampamento:
higiene, saúde, educação, alimentação, segurança e negociação, assim por diante”. Durante a
pesquisa, não se conseguiu identificar nenhuma família que deixou de ser incluída nesse
projeto.
6. Após todo o processo de desapropriação e instalação definitiva das famílias nas
terras, de acordo com informações de moradores, as associações juntamente com o STTR e
seus parceiros, começaram a trabalhar no desenvolvimento de projetos de melhorias para as
famílias assentadas. Já havia desejo por parte dos moradores e sindicato em priorizar o campo
agrícola, moradia, eletricidade, mais para a execução destes projetos era necessário que
houvesse um diagnostico tanto das famílias quanto das terras. Furtado, Elaine Dayse Pontes; e
Souza, José Ribamar Furtado de; (2004, p. 97) relata que “o autodiagnostico consiste no
levantamento da realidade feita pela própria comunidade, momento em que todos procedem a
uma reflexão sobre sua origem, quem são eles, o que tem e para onde querem ir”. Para isso, o

STTR e o INCRA estavam sempre fazendo reuniões onde os moradores eram orientados e
capacitados a desenvolver projetos de acordo ao seu modo de vida.

Imagem 01: reunião entre os moradores do PA- Projeto de Associação Conceição Mocambo no processo de
desapropriação das terras do Coronel Gervásio Costa.
Fonte: Acervo de fotos do primeiro ex-presidente do PA- Projeto de Associação Conceição Mocambo Sr.
Valdemar Limeira Leitão.

Nesses encontros foi decidido por todos que os projetos que traiam uma melhor
sustentabilidade para as suas famílias, seriam o tão sonhado campo agrícola com as
plantações de maracujá, acerola e caju, e os mais importantes projetos, segundo os moradores:
moradia

Imagem 2: Casas de antigos moradores antes da
desapropriação em meados de mil novessentos e
noventa e cinco (1995).

Imagem 3: Casas atuais (2013)
Fonte: Acervo de pessoal de Valdirene
Souza Oliveira.

Eletricidade

Imagem 04: eletricidade antiga

Imagem 05: eletricidade atual.

Fonte: acervo da Sr° Ozita

6.1 De acordo com a ata de reunião realizada no PA-Conceição Mocambo no dia 29 de
março de 1998, os trabalhadores se reuniram em assembleia para discutirem e decidirem a
formação de uma comissão para acompanhar a implantação dos projetos na área de
assentamento, como também a plena execussão dos mesmos, zelando pela atenta e boa
aplicação dos recursos ganhos aos respectivos projetos.
Após ampla discursão, de acordo com informações da ata referida acima, o Sr.
Valdemar Limeira Leitão, presidente da entidade associativa, esclareceu que a comissão
criada exerceria plenos poderes legais, para liberação de recursos financeiros a fim de garantir
a transcorrência das aplicações para os fins esperados. Para a composição desta comissão foi
escolhidos José Maria Ferreira, Raimundo João Viera, Mauro Sérgio de Sousa.
6.2 Em meados do ano de 1998, de acordo com informações de moradores, foram
implantados os projetos como: moradias, eletricidade, campo agrícola com plantação de
maracujá, acerola, caju, plantio de mandioca e perfuração de poços artesianos, como nos
mostra a imagem abaixo.

Imagem 06: Implantação do projeto de Maracujá.
Fonte: acervo da Sr° Ozimar Leitão.

Logo após a implantação destes projetos, os trabalhadores rurais começaram a
trabalhar e dar o melhor de si para que os projetos implantados dessem certo. O INCRA,
juntamente com o STTR, disponibilizaram assistências técnicas para acompanhar os projetos
desde a implantação até a execução dos mesmos. De acordo com informações de moradores,
após a execução dos projetos, os mesmos começaram a produzir em alta escala. Eram
retirados grandes quantidades de caixas de maracujá e acerola. Contudo, com a alta produção
e com todas as nove associações produzindo o mesmo gênero agrícola e sem mercado certo
para vender, ainda com o agravante de que todos os responsáveis nunca foram orientados,
segundo trabalhadores, para procurar mercado para a venda destes produtos, todos os
moradores se amontoavam no mercado central de Caxias - MA ao mesmo tempo, para vender
o mesmo produto, havendo assim um baixo nos preços devido o sistema de oferta e procura.

Imagem 07: Colheita do maracujá
Fonte: acervo do Sr° José Costa

O projeto exigia um alto custo com a eletricidade, que mantinham os poços
funcionando para molhar o maracujá. Os talões de energia eram muito caros. O baixo preço
do maracujá e da acerola não conseguia lucro suficiente para bancar as despesas com adobo,
inseticidas, e outras despesas, levando esses projetos á falência.

Imagem 08: Projeto de maracujá abandonado
Fonte: Janeiro de 2014.

De acordo com informações de alguns acessores da época da desapropriação, que não
quiseram relatar seus nomes, houve negligência por parte dos companheiros em deixar os
projetos falirem. Diante destas acusações, o que se vê hoje são grandes hectares de terra
improdutivos, onde foi investido muito dinheiro para a implantação desses projetos, e
atualmente nessa área, só é possível encontrar rede elétrica abanonada e poços de irrigação
quebrados e isolados dentro do mato. Um total descaso.

Imagem 09: Poço artesiano abandonado.
Fonte: Janeiro de 2014.

Imagem 10: Eletricidade abandonada.
Fonte: Janeiro de 2014.

FURTADO, Elaine Dayse Pontes; e SOUZA, José Ribamar Furtado; (2004, p. 125),
comentam que

Uma das causas da falta de sustentabilidade das intervenções públicas
com foco nas comunidades rurais e, por consequencia da persistencia
da pobreza, diz respeito á fragmentação dos projetos que se formulam,
que via de regra, são pontuais, não tem visão estratégica, não
provocam mudanças de comportamento nem práticas sociais novas.

Esses problemas que surgiram com a falência dos projetos causou um grande
problema para os trabalhadores, que ficaram com as despesas. De acordo com moradores,
foram feitos empréstimos de aproximadamente 20 mil reais para cada morador associado, os
quais tiveram que posteriormente pagar tal dívida junto ao banco. Alguns não conseguiram
pagar, e estão com o nome na lista de devedores nas agências de proteção ao crédito, e ainda
levaram a fama de que os projetos não tiveram continuidade devido o descaso dos moradores.
Apenas o projeto do caju deu certo, em suas proporções. Em algumas associações vende-se a
carne e a castanha, seu fruto. Em apenas uma associação, dentre as nove, foi possível
encontrar um senhor que trabalha com o fruto fazendo doces, tortas, lasanhas, bolos, bobons,
cocadas. Ele vende dentro e fora das associações, nas demais é comercializada apenas a
castanha.
6.3 Após perceberem que alguns dos projetos não deram certo, os trabalhadores rurais
continuaram em busca de novas ações, para melhorar as suas condições de vida, e outros
benefícios que trouxessem oportunidades para suas famílias.
De acordo com informações de moradores, os trabalhadores tiveram mais uma grande
conquista oferecida pelo governo, que foi o acesso imediato ao Programa Nacional de
Fortalecimento

da

Agricultura

Familiar

–

PRONAF.

Esse

importante

programa

governamental alavancaria de vez uma grande mudança socioeconômica para as famílias
assentadas em toda a extensão de terras do Projeto de Assentamento Conceição Mocambo.
Este programa, além de fortalecer a mudança de vida dos trabalhadores e suas
famílias, também garantia livre acesso a creditos financieros rurais para investimentos e
aplicações na lavoura, tratamento de terra e criação de animais nas modalidades do referido
programa, como avicultura, suinocultura, criação de gado, de peixes, entre outros.
Este programa possibilitou também acompanhamento especializado de profissionais,
como por exemplo, veterinários, agrônomos e monitores capacitados para auxiliar e orientar
os trabalhadores em todo o processo de desenvolvimento do programa na área do
assentamento correspondente a cada família na região.
Assim deu-se todo o processo de pesquisa que aborda toda a luta dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais nas terras pertencidas ao Coronel Gervásio Costa e seus herdeiros. Hoje
são terras produtivas e desapropriadas, pertencentes aos legítimos donos e proprietários que

incansavelmente dentro de suas condições e possibilidades oferecidas, não retrocederam e não
desistiram de ir à busca dos seus direitos, legalmente adiquiridos. São eles, trabalhadores e
trabalhadoras rurais, que povoam o PA-Projeto de Assentamento Conceição Mocambo,
situado no 2° distrito de Caxias, divisão regional de povoados do município de Caxias, estado
do Maranhão.

Conclusão e considerações finais

O presente trabalho trata da dimenção do processo de desapropriação das terras
pertencentes ao Coronel Gervásio Costa, que originou o PA- Projeto de Assentamento
Conceição Mocambo, em todos os seus aspectos, movidos pela luta dos trabalhadores e
trabalhadoras ruais par despropriar as referidas terras fazendárias.
Nunca é demais lembrar que devem ser sempre tratados todos os acontecimentos
registrados em relação com as demais. Percebe-se o interesse prioritário das famílias e
trabalhadores visando sua própria sustentabilidade, mediante a possibilidade de morar no
lugar que de direito lhes pertence. Sabe-se que a luta tem razões e causas justas, em
detrimento no que diz respeito ao tocante da sustentabilidade própria, estabelecendo melhores
condições para plantar, colher, produzir e viver.
Observa-se que, ao mesmo tempo, prefere-se manter as origens na produção, no
trabalho do campo, no tradicionalismo das famílias rurais desta região. O que se pode dizer é
que a vida no PA- Projeto de Assentamento Conceição Mocambo, por um lado, amplia de
certa forma o espaço de possibilidades produtivas, de melhor qualidade de vida, apartir dos
múltiplos destaques de oportunidades que surgem através da vontade de viver para favorecer e
melhorar as suas condições e ações na produtividade, na família, nos moldes tradicionais de
fazer agicultura.
Ao mesmo tempo, os usos destas possibilidades não restringem e não limitam o seu
desenvolvimento e progresso em todas as áreas e extenções desapropriadas, o processo em
sua dimensão social e humana, apontam para a complexibilidade do real, na vida dos
trabalhadores e suas famílias, porém, busca se motivarem suficientemente ao ponto de se
organizarem para melhor usufruir das oportunidades somadas as possibilidades de lutarem
pelos seus direitos.
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QUESTIONÁRIO

1- Em que ano se deu o processo de desapropriação do PA- Projeto de Assentamento
Conceição Mocambo?
2- Quem deu início ao processo de desapropriação do PA- Conceição Mocambo?
3- Quais foram os motivos que levaram os moradores do coronel Gervásio Costa, á
buscar a desapropriação das terras?
4- Qual era a situação dos trabalhadores na época em que eram moradores do coronel
Gervásio Costa?
5- Qual era o meio de sobrevivência dessas famílias na época em que eram moradores
dos Costa?
6- Como os moradores eram tratados pelos donos das terras?
7- Quais foram as contribuições do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no
processo de desapropriação das terras do coronel Gervásio Costa?
8- Qual foi a reação do dono da terra quando se deu início ao processo de
desapropriação?
9- Houve apoio de terceiros?
10- Quais as maiores dificuldades encontradas durante o processo de desapropriação?
11- Quais foram as maiores conquistas alcançadas após a desapropriação das terras?
12- Quais as vantagens dos projetos alcançados?
13- Quais as desvantagens dos projetos alcançados?
14- Qual foi o papel do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais após a conquista
das terras?

