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INTRODUÇÃO: 
 

O projeto intitulado Gestão de Arquivo Judicial e Pesquisa Histórica: 
Perspectiva Interdisciplinar Subseção Judiciária de Passo Fundo, tornou possível a 
realização do subprojeto Práticas Político-jurídicas e Econômicas de Ocupação da 
Fazenda Canta Galo: Santa Bárbara do Sul - RS (1990) que tem por problemática 
analisar a desapropriação por função social, reconhecendo rupturas e permanências 
durante o processo referente ao assentamento e o cumprimento de sua destinação. 
Tem por objetivo geral, reconhecer elementos que influenciaram na desapropriação da 
Fazenda Canta Galo através de processo judicial (Justiça Federal do Rio Grande do Sul, 
Subseção Judiciária de Passo Fundo), identificando os elementos políticos, jurídicos e 
econômicos do direito à propriedade da terra. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

As fontes provenientes da Justiça Federal são potenciais riquíssimos no retrato 
do fenômeno jurídico referente ao interesse público sobre a propriedade da terra, 
revelador dos conflitos sociais e culturais de uma sociedade e da ação do Estado sobre 
ela, a documentação pode indicar interpretações diversas sobre a história política, 
social e cultural brasileira. 

Em razão do convênio firmado entre a Justiça Federal do RS e Universidade de 
Passo Fundo, por intermédio do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), no 
âmbito do Setor de Gestão Documental da Subseção Judiciária de Passo Fundo, foi 
possível ter acesso e digitalizar o processo no 98.1200453-0 de 241 folhas, a fonte da 
pesquisa. 



 

O tema “Práticas Político-Jurídicas e Econômicas de Ocupação da Fazenda 
Canta Galo: Santa Bárbara Do Sul - RS” versa sobre a Propriedade da Fazenda Canta 
Galo no município de Santa Bárbara do Sul, o mesmo reflete contextos idênticos em 
diversas regiões do Estado e do País. Na pesquisa, em desenvolvimento, estão sendo 
analisados os elementos que influenciaram no contexto histórico da desapropriação 
por função social da referida fazenda, a partir da fonte judicial, identificando os 
elementos políticos, jurídicos e econômicos do direito à propriedade da terra na 
década de 1990, além da situação, na atualidade, do assentamento quanto à 
permanência dos assentados e à produção econômica. 

 Por ora, os resultados são a leitura técnica do processo judicial, identificação 
das partes, contato com os órgãos responsáveis, para que torne possível seguimento 
da pesquisa, findando-o com êxito. O trabalho se torna ainda mais relevante à medida 
que não há historiografia sobre a Fazenda, destinando olhares, transportando-o do 
limbo historiográfico para o reconhecimento teórico.  

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Pela observação dos aspectos explorados, constata-se a importância da 
realização da pesquisa por não haver qualquer análise teórica sobre o assentamento, o 
que eleva o mérito na identificação do contexto histórico da desapropriação por 
função social, bem como os elementos políticos, jurídicos e econômicos do direito à 
propriedade da terra, além da situação, na atualidade, do assentamento. 
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