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Territoriality and agrarian reform in the Zona da Mata of Pernambuco (Brazil) 

 

This presentation conveys an anthropological questioning around the concepts of territoriality, 

property and possession of land after studying experiences and social meanings given to land in 

the Zona da Mata (Forest Zone) of Pernambuco (North-eastern Brazil), a context marked since 

the beginning of the colonial period by the concentration of land in large private properties for 

the plantation of sugar cane. With the cyclic rearrangement that the sugar cane-based economy 

was always subject to in this region, in the last twenty years the territorial web has become 

increasingly complex, boosted by the frenzy of land occupations carried out by social 

movements that have concentrated in the Forest Zone two thirds of the settlements on the entire 

state of Pernambuco. Therefore, the issues of land appropriation will be seen within new social 

and territorial dynamics derived from the establishment of agrarian-reform rural settlements, 

focusing on how land has been incorporated into the family projects of these agrarian-reform 

“settled” people, who had been "mill residents” and cane-cutting wage earners. The expression 

“that land I take care of” shows the disputes over land and the very notions of property that, on 

the one hand, confer different meanings to the possession of land – from mills, from camps and 

from the rural "estate" – and, for their coexistence, contemporarily characterise the region of the 

Forest Zone of Pernambuco. 

 

 

Territorialidade e reforma agrária na Zona da Mata de Pernambuco (Brasil) 

 

Esta comunicação apresenta uma problematização antropológica em torno dos conceitos de 

territorialidade, propriedade e posse da terra a partir da análise das vivências e significados 

sociais da terra na Zona da Mata de Pernambuco (Nordeste do Brasil), um contexto marcado 

desde o início do período colonial pela concentração de terras em grandes propriedades privadas 

destinadas à plantação de cana-de-açúcar. Mediante a reorganização cíclica a que a economia da 

cana esteve sujeita desde sempre nesta região, nos últimos vinte anos tem vindo a verificar-se 

uma complexificação da trama territorial impelida pela espiral das ocupações de terra levadas a 

cabo pelos movimentos sociais e que concentraram na Zona da Mata dois terços dos 

assentamentos de todo o estado de Pernambuco. Assim, pretende-se situar a problemática da 

apropriação da terra nas novas dinâmicas sociais e territoriais decorrentes da constituição de 

assentamentos rurais de reforma agrária, com enfoque para a forma como a terra tem sido 

incorporada nos projectos familiares destes “assentados” da reforma agrária, que haviam sido 

“moradores de engenho” e trabalhadores assalariados do corte da cana. A expressão “essa terra 

que tomo de conta” evidencia as disputas em torno da terra e das próprias noções de propriedade 

que, por um lado, constituem diferentes sentidos de posse da terra – dos engenhos, dos 

acampamentos e do “sítio” camponês – e que, na sua co-existência, caracterizam 

contemporaneamente a região da Zona da Mata de Pernambuco. 

 


