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Agora é com você – Pág. 53
01  Não, pois a concentração fundiária no país foi construída 

historicamente desde o Período Colonial, e nossa história 
registra uma série de conflitos que tiveram como pano de 
fundo a questão do acesso às terras e como protagonistas 
os camponeses, tais como a Guerra de Canudos, a Guerra 
do Contestado e o período do cangaço nordestino.

02  Resposta pessoal. É importante que o professor medeie a 
discussão, abrindo o momento para críticas e elogios. Os 
movimentos sociais podem ser vistos de formas distintas, 
de acordo com o veículo informacional e com a realidade 
vivenciada por cada um.  

Agora é com você – Pág. 56
01  A fase do acampamento ocorre quando os sem-terra ocu-

pam uma fazenda considerada passível de reforma agrária, 
para pressionar pela desapropriação. Nesse caso, esses 
trabalhadores moram em barracos de lona em condições 
muito precárias, sem a posse legítima da terra ocupada. 
O assentamento se caracteriza quando a fazenda é enfim 
desapropriada e as famílias recebem a autorização legal 
para a moradia e a produção, muitas vezes também com a 
titulação definitiva da terra. 

02  Podem ser apontados diversos fatores, listados no capí-
tulo, tais como: poder/influência dos latifundiários, difi-
culdade para regularizar terras griladas, morosidade da 
justiça nos processos de desapropriação, pressão exercida 
pelos atores sociais envolvidos, interesses dos setores do 
agronegócio, madeireiro, de mineração, entre outros. 

ATIVIDADES PARA SALA

01  Podem ser citados quaisquer casos descritos no tópico 
“Experiências de reforma agrária e de regulamentação 
fundiária no mundo”, no início deste capítulo. 

02  Não é o único, pois há mais de 120 movimentos campone-
ses em atuação no Brasil. Sua principal estratégia consiste 
em ocupar fazendas que estão sendo enquadradas como 
passíveis à reforma agrária, por conta de improdutividade, 
irregularidade documental ou endividamento, e resistir com 
a ocupação até que as autoridades acelerem a desapropria-
ção e instalem ali um assentamento da reforma agrária.

03  A Lei de Terras, na realidade, beneficiou as grandes oligar-
quias rurais brasileiras, uma vez que regulamentou as áreas 
já ocupadas anteriormente por elas e viabilizou o acesso 
à propriedade rural apenas por meio da compra, dificul-
tando a possibilidade de aquisição pelas camadas mais 
populares – indígenas, camponeses e até muitas famílias 
de imigrantes que não dispunham de recursos. Dessa 
forma, a Lei de Terras contribuiu para a concentração fun-
diária no Brasil. 

04  B
 A alternativa B é correta porque os avanços dos confron-

tos no campo indicam maior territorialidade da elite rura-
lista no campo de decisões políticas. Os confrontos no 
campo não são resultantes da capacidade e qualificação 
produtiva. Além disso, as iniciativas para a resolução dos 
impasses e confrontos têm se mostrado inócuas, pois a 
estrutura fundiária permanece concentrada no país.  

05  Por ser o estado mais marcado pela redução dos limites da 
Floresta Amazônica, em um processo de desflorestamento 
que opõe interesses de diversos atores sociais, como 
madeireiros, latifundiários que expandem as fronteiras 
agrícolas, grileiros, companhias mineradoras, garimpeiros, 
povos indígenas e camponeses sem-terra. Muitas terras 
encontram-se em situação ilegal e, diante da omissão do 
Estado e da morosidade da justiça, passam a ser dispu-
tadas como objeto de reforma agrária diretamente pelos 
interessados, gerando violentos enfrentamentos.  

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  D
 A Lei de Terras determinou que as terras só poderiam ser 

adquiridas por meio da compra, o que as tornou acessíveis 
apenas a quem tinha poder financeiro.

02  C
 A América do Sul, em sua maioria, caracteriza-se por ter 

países exportadores de produtos primários, como os agrí-
colas. São países com populações de tamanho considerá-
vel, o que não configura problemas de oferta de mão de 
obra. Os conflitos no campo acontecem principalmente em 
relação aos pequenos proprietários e não entre os grandes 
proprietários. A produção voltada ao mercado interno em 
geral provém de pequenas propriedades, que utilizam téc-
nicas tradicionais e frequentemente rudimentares.

03  C
 A questão agrária envolve uma problemática, sobretudo 

porque, no caso brasileiro, a concentração fundiária esteve 
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vinculada aos casos de violência no campo. O Brasil é um 
país cujo modo de produção é essencialmente capitalista, 
com foco voltado ao mercado externo da produção reali-
zada pelo agronegócio.

04  D

 A distribuição de terra vem evoluindo nos últimos anos, 
mas o Brasil ainda não conta com uma reforma agrária 
plena e satisfatória.

05  B

 Por meio da leitura do mapa, fica claro que a região do 
Bico do Papagaio – no norte do Tocantins, no sul do Pará 
e no oeste do Maranhão – é a área que concentra a maior 
parte dos conflitos pela posse da terra.

06  E

 Os estados da Região Norte concentram muito mais indí-
genas que o Mato Grosso do Sul. A bancada ruralista, nor-
malmente, se posiciona de modo contrário à homologa-
ção das terras indígenas. Os conflitos com os indígenas no 
Mato Grosso do Sul ocorrem por causa da dificuldade de 
formalização das suas terras por confrontos com grandes 
produtores rurais. 

07  C

 A interpretação do texto permite que se conclua que a 
reforma agrária é capaz de acabar com o problema da 
fome, pois a desnutrição não está relacionada à produção 
industrial nem ao excesso populacional, já que o cresci-
mento vegetativo do Brasil diminuiu muito, sem ganhos 
para a qualidade de vida da população mais carente. Uma 
postura assistencialista, como distribuição de cestas bási-
cas, não se sustenta por muito tempo. A produção voltada 
à exportação de produtos agrícolas não resolve o pro-
blema interno da fome.

08  A

 O campo brasileiro não apresenta divisão equitativa das 
propriedades e permanece valorizando os grandes pro-
prietários em detrimento do campesinato. 

09  D

 A Lei de Terras foi criada em 1850, em um contexto de 
grande pressão internacional pelo fim da escravidão e de 
entrada de imigrantes para trabalharem como mão de 
obra nas fazendas. Essa lei definia que o acesso à terra 
só seria possível por meio da compra, o que garantiria o 
controle do campo nas mãos dos mais ricos e dificultaria o 
acesso dos ex-escravizados e dos imigrantes.

10  B

 A parte mais ao sul do Brasil caracteriza-se por médias e 
grandes propriedades concentradas nas mãos de proprietá-
rios com mais capital, que, especialmente a partir da década 

de 1980, aplicaram esses recursos no campo, modernizando 
e mecanizando sua produção. Essas terras já são ocupadas, 
pelo menos, desde o século XIX, não havendo, portanto, 
expansão de fronteiras agrícolas nessa região. 
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