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Objetivo(s) de Desenvolvimento do Milênio trabalhado(s) pelo projeto:
1 - Acabar com a fome e a miséria.
7 - Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
8 - Todos trabalhando pelo desenvolvimento.

RESUMO
A proposição desta pesquisa está relacionada ao acompanhamento do programa de
regularização fundiária, que está em desenvolvimento no Município de Candói (PR),
por meio do qual famílias de agricultores das localidades de Barreiro, Cavernoso, São
Roque, Vila Tomé, Retiro e do Assentamento São João Batista, devidamente

cadastradas no relatório analítico de domicílios do governo Federal, deverão receber a
documentação de posse de terra, devidamente regularizada.
Palavras-chave: Questão Agrária. Regularização Fundiária. Propriedade. Agricultura
Familiar.

INTRODUÇÃO
Este projeto está relacionado ao trabalho de Regularização Fundiária está sendo
realizado pela Prefeitura Municipal de Candói por meio da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente. Temos como finalidade acompanhar esse processo a fim
de documentar áreas que não possuem escrituras públicas ou matrículas, ou seja,
áreas das quais o produtor só tem a posse da terra sem o documento – o que impede
tais agricultores de obter financiamentos ou quaisquer subsídios governamentais para
o desenvolvimento de programas agrícolas.

1. JUSTIFICATIVA
A relevância social desse programa, bem como o fato de ser uma iniciativa inédita
no Estado do Paraná, chamaram a atenção para a necessidade de estudos de
natureza acadêmica sobre a questão. Segundo informações da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Candói , o processo
envolve aproximadamente 200 pessoas entre proprietários, testemunhas e
confrontantes, que ingressaram com 104 ações de usucapião, pertencentes ao
Programa de Regularização Fundiária do Município de Candói, em parceria com o
Instituto de Terras e Cartografias – ITC que efetuou a medição da área, de
977.4315 hectares que deverá integralizar a posse de terras para 89 famílias de
agricultores,
na
primeira
etapa
do
programa.
O acompanhamento desse processo de regularização fundiária, permitirá a
construção de parâmetros e concepções que poderão servir como referência para
outros processos da mesma natureza, que venham a ser desenvolvidos em outras
regiões do Paraná, ou até mesmo de outros Estados.

2. OBJETIVO GERAL
Acompanhar o processo de regularização fundiária que ocorre no município de Candói
(PR), pesquisando a luta dessas famílias cadastradas no relatório analítico de domicílios
do governo Federal para receber a documentação de posse de terra, devidamente
regularizada.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Pesquisar o processo de regularização fundiária que se realiza no município de
Candói e que em alguns aspectos é considerado inédito no Paraná.
2. Reconhecer a história de vida e o cotidiano das familias que aguardam a
regularização
e
a
posse
de
terras.
3. Arrolar documentos e acompanhar o desenvolvimento do processo.

4. METODOLOGIA
Por meio deste trabalho, pretende-se realizar o registro e o perfil das famílias
envolvidas nesse processo de regularização fundiária, juntamente com a reunião de
fontes documentais que possam ser importantes para a compreensão dos
procedimentos legais relacionados à essa questão agrária, além do cadastramento de
fontes orais, a partir de entrevistas com agricultores, técnicos agrícolas e pessoas que
vivenciam esse processo. Diante da diversidade de fontes disponibilizadas pela
pesquisa, pode-se ainda viabilizar a produção de arquivo fotográfico e referencial
bibliográfico relacionado à questão agrária, social e econômica.

5. MONITORAMENTO DOS RESULTADOS
Como o projeto está em fase inicial de desenvolvimento, não é possivel calcular ou
monitorar seus resultados.

6. VOLUNTÁRIOS
Os voluntários envolvidos são o acadêmico Dario Miranda e os professores Cerize
Nascimento
Gomes
e
Rafael
Disconzi.
Acredita-se que após o estabelecimento de parceria entre a Faculdade Guarapuava e a
Prefeitura Municipal de Candói, essa extensão viabilize a incorporação de um número
maior de pesquisadores.

7. CRONOGRAMA
O projeto de pesquisa está em sua fase inicial, porém no primeiro semestre de 2011
foram feitos os contatos iniciais entre a coordenação do Curso de Ciências Sociais da
Faculdade Guarapuava com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de
Candói, que possibilitaram ao estudante autor do projeto arrolar a documentação que

lhe permitirá dar andamento à pesquisa. Entre suas fontes estão documentos do
Município, bem como de organismos do Governo Estadual e Federal. No início do
segundo semestre a Faculdade Guarapuava deverá firmar parceria com a Prefeitura
Municipal de Candoi para o acompanhamento desse processo de regularização
fundiária.

8. RESULTADOS ALCANÇADOS
Mesmo que este trabalho esteja ainda em fase inicial já conseguimos arrolar fontes
documentais importantes, tais como Relatório Analítico de Domicílios e Pessoas
Cadastradas – Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal –
Caixa Econômica Federal – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –
Prefeitura
Municipal
de
Candoi.
Mapas da região constante do projeto de regularização fundiária da Prefeitura
Municipal
de
Candói.
Informações e entrevistas – Assessoria de Comunicação Social de Candói.
Relação de agricultores que serão beneficiados com o Programa de Regularização
Fundiária do Município de Candói – Secretaria Municipal de Agricultura.

9. ORÇAMENTO
Os custos relacionados ao desenvolvimento dessa pesquisa, por sua natureza de
iniciação cientifica, são inicialmente mantidos pelos proponentes do projeto. Num
segundo momento, após a realização de convênio entre as instituições envolvidas, no
caso a Faculdade Guarapuava e a Prefeitura Municipal de Candói, poderão ser feitos
subprojetos com previsão orçamentária.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que esta pesquisa teve início em maio deste ano de 2011, podemos
considerar que o aprendizado está relacionado aos primeiros passos da pesquisa
sociológica sobre a questão agrária, relacionada à regularização fundiária. Já
aprendemos, no entanto, que estamos adentradno um território importante, com uma
linha de pesquisa voltada para a agricultura, privilegiando-se as práticas agrícolas,
ciências e técnicas agrícolas, modos de produção e meio-ambiente. Trata ainda de
privilegiar academicamente questões como as condições de vida e o cotidiano dos
trabalhadores rurais e o impacto social da introdução de tecnologias agrícolas sobre a
vida
dos
pequenos
agricultores
do
Estado.
Salienta-se ainda que estão sendo fundamentais os contatos para aquisição de fontes

documentais e orais, e que nosso interesse é dar continuidade a este projeto,
transpondo-o da graduação para a pós-graduação, tornando-o um referencial para
futuros estudos sobre regularização fundiária.
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