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Há 29 anos, em Cascavel (PR), centenas de trabalhadores rurais decidiram fundar um movimento
social camponês, autônomo, que lutasse pela terra, pela Reforma Agrária e pelas transformações
sociais necessárias para o nosso país. Eram posseiros1, atingidos por barragens, migrantes, meeiros2,
parceiros, pequenos agricultores... Trabalhadores rurais sem terras, que estavam desprovidos do seu
direito  de  produzir  alimentos.  Expulsos  por  um  projeto  autoritário  para  o  campo  brasileiro,
capitaneado pela ditadura militar, que então cerceava direitos e liberdades de toda a sociedade. Um
projeto que anunciava a “modernização” do campo quando, na verdade, estimulava o uso massivo
de agro-tóxicos e a mecanização, baseados em fartos (e exclusivos ao latifúndio) créditos rurais; ao
mesmo tempo em que ampliavam o controle da agricultura nas mãos de grandes conglomerados
agro-industriais 

Desde a nossa fundação, o Movimento Sem Terra se organiza em torno de três objetivos principais:

• Lutar pela terra;
• Lutar por Reforma Agrária;
• Lutar por uma sociedade mais justa e fraterna.

Além  disso,  lutar  por  uma  sociedade  mais  justa  e  fraterna  significa  que  os  trabalhadores  e
trabalhadores Sem Terra  apoiam e se envolvem nas iniciativas que buscam solucionar os graves
problemas estruturais do nosso país, como a desigualdade social e de renda, a discriminação de
etnia e gênero3, a concentração da comunicação, a exploração do trabalhador urbano, etc. Sabemos
que a solução para estes problemas só será possível por meio de um Projeto Popular para o Brasil -
fruto da organização e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. E confiamos que a realização
da Reforma Agrária, democratizando o acesso à terra e produzindo alimentos, é nossa contribuição
mais efetiva para a realização de um Projeto Popular.

1 - Quinhoeiro em quem está encabeçado um prédio indiviso.
2  - Que ou quem cultiva um terreno de outrem, com quem tem de dividir o produto daí resultante
3 No português do Brasil toda vogal acentuada seguida de N ou M é fechada. Em Portugal: Género



Massacre de Eldorado dos Carajás

O Massacre de Eldorado dos Carajás foi a morte de dezenove4 sem-terra que ocorreu em 17 de 
abril de 1996 no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, Brasil decorrente da ação da 
polícia do estado do Pará.

Dezenove sem-terra foram mortos pela Polícia Militar do Estado do Pará. O confronto ocorreu 
quando 1.500 sem-terra que estavam acampados na região decidiram fazer uma marcha em protesto
contra a demora da desapropriação de terras, principalmente as da Fazenda Macaxeira. A Polícia 
Militar foi encarregada de tirá-los do local, porque estariam obstruindo a rodovia BR-155, que liga 
a capital do estado Belém ao sul do estado.

Segundo o legista Nelson Massini, que fez a perícia dos corpos, pelo menos 10 sem-terra foram 
executados a queima roupa. Sete lavradores foram mortos por instrumentos cortantes, como foices e
facões. 

No começo de maio de 1996, o fazendeiro Ricardo Marcondes de Oliveira, de 30 anos, depôs, 
responsabilizando o dono da fazenda Macaxeira pela matança. Ele o acusou de ter pago propina5 
para que a Polícia Militar matasse os líderes dos sem-terra. Ele mesmo teria sido procurado para 
contribuir na coleta. O dinheiro seria entregue ao coronel Mário Pantoja, comandante da Polícia 
Militar (MP) de Marabá, que esteve à frente da operação que resultou no massacre. Nenhum 
fazendeiro ou jagunço foi indiciado no inquérito da Policia.

Os 155 policiais6 militares que participaram da operação foram indiciados sob acusação de 
homicídio pelo Inquérito Policial Militar (IPM). Esta decisão foi tomada premeditadamente, pois 
pela nossa lei penal, não há como punir7 um grupo, pois a conduta precisa ser individualizada. 
Como não houve perícia nas armas e projéteis para saber quais policiais atingiram determinadas 
vítimas, os 21 homicídios e as diversas lesões, permanecem impune.

Em maio de 2012, o coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira de Oliveira foram 
presos, condenados, o primeiro a 228 anos e o segundo a 158 anos de reclusão, pelo massacre.

O Monumento Eldorado Memória, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para lembrar as vítimas
do massacre dos sem-terra, inaugurado no dia 7 de Setembro de 1996, em Marabá, foi destruído 
dias depois. 

[Youtube] Massacre 1996 Eldorado dos Carajás. 

4 Em Portugal e na Galiza, dezanove. 
5 (Br) Suborno
6 Polícia no Brasil
7 Castigar
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