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RESUMO 

 
Esta tese analisa a terra nas práticas e representações camponesas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Pontal do Paranapanema, SP, vividas na década de 1990 e 
início do século XXI. Devido à diversidade de ações, delimito as primeiras experiências do 
Movimento: a ocupação, em 1990, da fazenda Nova Pontal, em Rosana, e as ações nas fazendas São 
Bento e Santa Clara, em Mirante do Paranapanema, iniciadas em 1991, derivando nos assentamentos 
São Bento e Che Guevara/Santa Clara. 

Tendo como eixo a terra, âncora a explicitar as lutas, seja para conquistá-la, seja para nela 
permanecer, busco, na história e na memória dos camponeses, o substrato para a composição do 
trabalho. As fontes orais tornaram-se fundamentais para esta empreitada, sendo conjugadas as fontes 
do MST, dentre outras, como jornais regionais e de circulação nacional. Para esta reflexão, fez-se 
necessário, de início, percorrer os caminhos do fazer-se da história no tempo presente, com o olhar 
para as lutas de outrora, visando apreender como os camponeses foram discutidos em parte da 
historiografia.  

Os campos do Vale do Paranapanema e do extremo-oeste trouxeram (e trazem) consigo 
um histórico de lutas envolvendo os indígenas, pequenos arrendatários, sitiantes, posseiros, bóias-frias 
ao se depararem com o domínio da terra e da gente, exercidos pela grilagem e concentração da 
propriedade. Porém, a esse cenário os sujeitos reagiram, quer no confronto direto, na constituição de 
glebas ou mesmo na condição de acampados, evidenciando aí um dos germens que configurariam o 
MST no Pontal. Desses fatos se depreende a importância de estudar o Movimento no país, chegando à 
gleba XV de Novembro, em Rosana, vista como o lugar em que nasce o “sem terra”. Já a luta na 
fazenda Nova Pontal irá explicitar os “sem-terra”, por ser nela que a sua bandeira, junto a outros 
símbolos e práticas, vai se tornar evidente. Tal ocupação propiciou marcos da memória que são 
abordados na tese, como o “seqüestro de oficiais de justiça”, a “matança de bois”, etc. Analiso um 
grupo, constituído por nove famílias assentadas na gleba XV, por trazer a memória desses marcos e a 
experiência de um trabalho coletivo.  

Ao discutir as ocupações e o assentamento nas fazendas São Bento e Santa Clara, os 
marcos da memória são percebidos em ações como a “matança de bois na fazenda Estrela Dalva”, “o 
trabalho coletivo no emergencial Santa Clara”, a “troca de dias de serviço”, no setor I, do 
assentamento São Bento vivida no presente, dentre outras práticas. A memória dos agentes sociais 
explicita ainda a percepção de carências múltiplas quanto às ações do Estado, e, ao mesmo tempo, o 
delineamento de identidades e de alteridades junto ao MST. Discuto os conceitos de “massa”, 
“vanguarda” e “mito” para se pensar os homens e mulheres a compor esse Movimento, visando 
evidenciar sujeitos a construir a história para além do olhar da mídia, a exemplo da visão de José 
Rainha, como a síntese das lutas camponesas.  

Ao final, retomo a terra e a sua mística, compreendendo-a como evidência da diversidade, 
mas também da semelhança, possibilitando entender que as ações da militância e da direção, ao se 
voltarem para o desejo da transformação social, não são díspares dos desejos que grande parte dos 
assentados trazem consigo, ou seja, da conquista da “terra do trabalho” e da liberdade junto à família. 
Objetividades e subjetividades sinalizam para o indivíduo e o coletivo, por vezes inter-relacionados, a 
mostrar a  dinamicidade do “todo”, mas sem que as “partes” deixem de existir como potencialidades 
para as lutas camponesas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: camponeses; práticas; representações, MST; Pontal do Paranapanema. 
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ABSTRACT 

 
This thesis analyses the meaning of in the practices and representations of peasants from 

the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terrra- MST- (Landless Peasants Movement) in the 
Pontal do Paranapanema, SP, in the nineties and the very beginning of XXI century. Due to the great 
variety of their actions, I outline the first experiences of the Movement: the occupation, in 1990, of the 
farm Nova Pontal, in Rosana city ant the actions in the farms São Bento and Santa Clara, in 1991 and 
resulted in the land-reform settlements of São Bento and Che Guevara/ Santa Clara. 

Having as an axle the land, as an anchor to explain the struggles, either to conquer the 
land, either to stay on it, I search in the history and memory of the peasants, the basis for this research. 
The oral sources were very important in this effort but together witch the written sources of MST, 
amongst others as regional and national newspapers. For this reflection, it was necessary, at first, to 
follow the paths of the making of history in the present time, but looking backwards in search of how 
the peasants were seen by part of the historiography. 

The fields of the Vale do Paranapanema and of the far- West of São Paulo state, have a 
history of struggles were the subjects were the Native Brazilians, small leaseholders, ranchers, rural 
workers that historically faced the rule of the land and people by a small group of landowners that 
concentrated the land property, But to this historical background the peasants reacted either by the 
direct confrontation, taking the lands, either as landless camping families, from these various actions 
we had the beginning of the MST in Pontal. These actions show us the importance of studying the 
Movement in the country in order to arrive in Rosana city as the place where the landless peasants as 
movement were born. In the action in Nova Pontal farm we have the landless Movement with its flag, 
symbols and practices that will mark it. This occupation has given the landmarks of the peasants 
memory that will be dealt with in this thesis, such as the “kidnapping of the bailiffs”, the “killing of 
the cattle” and so on. I have analyzed a group of nine families that were settled in XV de Novembro 
farm because they forged the memory of these facts and the experience of a collective work. 

When we discuss the occupations and the settlements in the São Bento and Santa Clara 
farms, the landmarks of memory are seen in the actions as the “killing of the cattle in Estrela Dalva 
farm”, “the collective work in Santa Clara farm”, the “ exchange of labor days” in the São Bento 
settlement that is still happening, amongst other social practices. The memory of these social agents 
shows us how they perceive the absence of State policies and at the same time how they build their 
identities and differences towards MST. I also discuss the concepts of “masses”, “vanguard” and 
“myth” in order to think about the men and women that make this Movement, trying to show social 
agents making their history beyond the limits of the media, as for instance in the vision of José Rainha 
as a synthesis of the peasants struggles. 

Ending I reflect about the land and its symbols, as signs of variety but at same time 
similarity, that allow us to understand the actions of the militants and their leaders, both looking 
towards a social change, one that the peasants bring with them, the conquest of the “working land” and 
freedom for them and their families. Objectivities and subjectivities are the signs of the individual and 
of the collective, interrelation that show us the movement of the whole but with the existence of 
“parts” that are the unfolding of the potentialities of the peasants struggles. 
 
Keywords- Peasants, social practices, representations, MST, Pontal do Paranapanema region. 
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RÉSUMÉ 

 
Cette thèse analyse la terre dans les pratiques et  représentations paysannes du 

Mouvement des Travailleurs Paysans Sans Terre (MST) au Pontal do Paranapanema, SP, vecues dans 
les années 90 et au début du XXIe siècle. Dû à la diversité d`actions, je délimite les premières 
expériences du Mouvement: l`occupation, en 1990, de la ferme “Nova Pontal”, à Rosana, et les actions 
dans les fermes “São Bento” et “Santa Clara”, à Mirante do Paranapanema, engagées en 1991, en 
dérivant aux assentamentos “São Bento”et “Che Guevara/Santa Clara”. 

En ayant comme axe la terre, ancre à expliciter les luttes, soit pour la conquérir, soit  pour 
y rester. Je cherche dans l`histoire et dans la mémoire des paysans, l`essence  pour la composition du 
travail. Les sources orales se sont devenues fondamentales pour cette entreprise, conjugant les sources 
du MST, et aussi journaux régionaux et de circulation national. Pour cette analyse, s`est fait 
nécessaire, en partence, parcourir les chemins du “se faire” de l`histoire au temps actuel, avec le 
regard sur les luttes d`outrefois, entendant apprendre comme les paysans furent discutés, en partie de 
l`historiographie. 

Les paysans du Val du Paranapanema e du extreme ouest, apportèrent(et apportent 
encore) un historique de disputes impliquant les indigènes, petits amodiataires, petits fermiers, 
envahisseurs de terre, bóias frias en se trouvant avec le domaine de la terre et des gens, exercé par  
l`appropriation illégale de la terre et la concentration de la proprieté. Cependant, devant ce tableau les 
sujets ont réagi, soit à la  confrontation directe, à la constitution de glèbes, ou même à la condition de 
acampados, mettant en évidence,l`un des germes qui composeraient le MST au Pontal. De ces faits on 
ressort l`importance d`étudier ce Mouvement au Brésil, en arrivant à la glèbe XV de Novembro, à 
Rosana, vue comme l`endroit où naît le “sans-terre”. La lutte dans la ferme “Nova Pontal” va 
expliciter les “sans-terre”, pour être à elle que son drapeau, avec des autres emblèmes et pratiques, se 
deviendra évident. Tel occupation a proportionné des jalons de la mémoire qui sont abordés sur la 
thèse, comme la séquestration d`officiers de justice”, “la carnage de beufs” etc. J`analyse un groupe, 
constitué par neuf familles de assentados de la glèbe XV, par apporter la mémoire de ces jalons et 
l`expérience d`un travail collectif. 

Au discuter les occupations et l`assentamento des fermes São Bento e Santa Clara, les 
jalons de la mémoire sont apperçus en actions comme “la carnage de boeufs dans la ferme Santa 
Dalva”, “le travail collectif dans l`emergencial Santa Clara”, le “changement de journées de travail 
dans le secteur I, du assentamento São Bento vecu au présent, comme d`autres pratiques. La mémoire 
des sujets sociaux explicite encore la perception de multiples carences quant aux actions de l`État et en 
même temps, le dessin d`identités et de caractéristiques auprès le MST. Je discute les concepts de 
“masse”, “avant-garde” et “mythe” pour pénser les hommes et les femmes à composer ce Mouvement, 
cherchant évidencer sujets à construire l`histoire  au delà du regard de la média, à l`exemple du regard 
de José Rainha, comme la synthèse des luttes paysannes. 

Au bout, je reprend la terre et sa mystique, la comprenant comme évidence de la  
diversité, mais en même temps de la similitude, en possibilitant comprendre que les actions de la 
militance et de la direction, en se tournant vers l`envie de la transformation sociale, ne sont pas 
dispaires des envies que la plupart des assentados apportent avec eux, soit, de la conquête de  la “terre 
du travail” e de la liberté auprès la famille. Objectivités et subjectivités indiquent vers l`individu et le 
collectif, parfois relacionés, à montrer le dinamisme du “tout”, mais sans que les “parties” cessent 
d`exister comme potentialités par les luttes paysannes. 
 
MOTS-CLÉS: paysans; pratiques; représentations; MST; Pontal do Paranapanema. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Encontro, diálogo, interpretação, representação: o ato de 
pesquisa não escapa destes determinantes. A interpretação é 
também representação e enquanto tal está aberta à interrogação, 
à confrontação e à diferença. Daí que todo esforço 
interpretativo deve lutar para alcançar sistematização e rigor. 
Seu valor não reside, como podem pensar alguns, na produção 
de um conhecimento positivo, mas em fazer a produção do 
conhecimento capaz de prestar contas sobre si mesma. 
(JOVCHELOVITCH, 2002, p.21)  

 

 

Se possível fosse desvencilhar-me dos sentimentos e dos valores que norteiam a 

minha prática de sujeito e de historiadora, poderia tecer uma análise fria, indiferente às faces 

que conheci, às histórias que ouvi. Admito, de antemão, que essa postura não é possível, 

porque negadora, no meu entender, das potencialidades da construção de uma história das 

pessoas comuns, essência desta tese. O tema, deste modo, já demonstra um problema: pensar 

a produção da história das lutas camponesas na história do tempo presente e pelo enfoque da 

“história vista de baixo”.1  

Mais que a reflexão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

visto como condutor exclusivo de lutas, busco analisá-lo a partir do histórico das lutas 

camponesas na região do Pontal do Paranapanema, para chegar as práticas e representações2 

dos assentados, militantes e dirigentes desse Movimento em suas primeiras experiências, com 

um olhar para como foram sendo desenhados os diversos tempos, quais sejam, do 

acampamento ao assentamento. 

O Pontal do Paranapanema3, região localizada no extremo-oeste do estado de São 

Paulo, delimitado pelos rios Paraná, divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, e 

Paranapanema, divisa com o estado do Paraná, apresenta para o cenário nacional, desde o 

princípio de sua ocupação, um espaço de constantes conflitos em torno da luta pela posse da 

terra. Historicamente delineada como área de inumeráveis litígios, essa região, no início de 
                                                 
1Quanto à “história vista de baixo”, consultar SHARPE (1992). 
2 Ao final desta Introdução, tecerei breves considerações sobre o modo como as práticas e representações estão 
sendo pensadas no interior da tese.  
3 O Pontal do Paranapanema, com uma extensão de 8.936 Km2, faz parte do Planalto Ocidental Paulista e 
compreende os municípios de Teodoro Sampaio, Sandovalina, Mirante do Paranapanema, Marabá Paulista, 
Santo Anastácio, Piquerobi, Caiuá, Estrela do Norte, Tarabai, Narandiba, Presidente Bernardes, Presidente 
Venceslau e Presidente Epitácio. No ano de 1990, com a emancipação dos Distritos de Rosana e Porto Euclides 
da Cunha, anteriormente pertencentes a Teodoro Sampaio, foram acrescidos ao Pontal mais dois novos 
municípios. Diante das várias definições sobre os municípios a compor esta região, faço a opção, na tese, pela 
definição da União dos Municípios do Pontal (UNIPONTAL), que considera como Pontal os municípios acima 
arrolados, presentes no Decreto n.30.621, de 26/10/1989. Nesse aspecto, ver ALMEIDA, R.A. (1996). 
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1990, viria conhecer um movimento e organização social4 que iria alterar política e 

socialmente o seu quadro de estrutura fundiária, tal como dos agentes sociais a compor-lhe. 

O MST trouxe para o Pontal, assim como para o espaço da questão agrária 

brasileira, uma nova tonalidade de luta e, conseqüentemente, de esperanças para os 

trabalhadores desempregados da região, particularmente os da Companhia Energética do 

Estado de São Paulo (CESP) e de empreiteiras, como a Camargo Côrrea e Techint, 

responsáveis pela construção das usinas hidrelétricas de Porto Primavera, Rosana e Taquaruçu 

- essa última em terras paranaenses -, iniciadas em fins da década de 1970. Destaca-se ainda a 

participação intensa dos trabalhadores rurais de estados vizinhos, como do Paraná, no início 

das ocupações de terras na região. 

Outro contingente de trabalhadores a aproximar-se desse Movimento5, refere-se 

aos ribeirinhos, atingidos diretamente pelas inundações provenientes da abertura de comportas 

das hidrelétricas. Os litígios entre pequenos arrendatários6, posseiros7 e fazendeiros nos 

municípios do Pontal também demarcaram um panorama propício para o surgimento do 

MST.8 Cabe ressaltar ainda os trabalhadores bóias-frias, como, por exemplo, os da Destilaria 

Alcídia, localizada em Teodoro Sampaio, os quais, no período da entressafra, não 

encontrando trabalho nos municípios e estados vizinhos, vieram fortalecer o número de 

desempregados ou subempregados, condição que também contribuiu para o surgimento de um 

outro contingente de sem-terra.9  

                                                 
4Sobre esse ponto, consultar: STÉDILE; FERNANDES (1999, p. 81). 
5 Ao referir-me ao MST, como movimento social específico, utilizo a palavra Movimento em maiúsculo. Ao 
discutir os movimentos sociais num âmbito geral, utilizo a expressão em minúsculo.  
6 A categoria "pequeno arrendatário" utilizada na tese, no caso da Alta Sorocabana, semelhante ao que discutiu 
Sá JR (1973) a respeito do nordeste, explicita o fato de que o capital dos pequenos arrendatários é a sua força de 
trabalho. O pagamento da renda da terra quase sempre se evidenciava no trabalho, e em parte de sua colheita. 
Sendo assim, o arrendamento, mais que a expressão da acumulação do capital para esses homens e mulheres, 
passava a representar o modo de vida e de trabalho possível nas terras do Pontal do Paranapanema até a década 
de 1960, momento em que começa a escassear essa forma de trabalho, emergindo a figura do posseiro, mas sob 
uma condição diferenciada daquela vivida nas primeiras décadas do século XX na região, já que, se antes 
expulsos pelos grileiros viam-se obrigados a partir, nesse novo contexto as famílias também o são, mas juntam 
forças e passam a resistir na terra, constituindo as glebas no interior das fazendas. 
7 Utilizo a expressão "posseiros” para designar os camponeses que cultivavam suas pequenas posses na região do 
Vale e Pontal do Paranapanema. Cabe diferenciá-los dos “grileiros” – como, por exemplo, José Teodoro de 
Souza – os quais, com suas ações, desde meados do século XIX e, particularmente nas primeiras décadas do 
século XX, expulsavam os posseiros, para num momento posterior, utilizar-se de sua mão-de-obra para a 
devastação de grandes extensões de terras, a partir dos arrendamentos com o objetivo de formação das áreas de 
pastagens.  
8 No Mestrado (BORGES, 1996) chamei a atenção para a grande contribuição do movimento de luta dos 
posseiros da Ribeirão Bonito, da Santa Rita, dentre outras, para o surgimento do MST na região, sendo essas 
lutas vistas como um dos embriões para que esse Movimento emergisse. 
9Quanto à expressão “sem-terra” são interessantes as considerações de CALDART (2000, p.17): “O MST nunca 
utilizou em seu nome nem o hífen, nem o s, o que historicamente acabou produzindo um nome próprio, Sem 
Terra, que é também sinal de uma identidade construída com autonomia. O uso social do nome já alterou a 
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Tais circunstâncias, dentre elas a expressiva e histórica concentração fundiária da 

terra, atrelada aos problemas sociais do percurso das décadas de 1980 e 1990 no quadro 

nacional, com o crescente desemprego e o aumento da miséria, vividos por um número 

expressivo de trabalhadores, tanto nas grandes cidades e capitais, como pelo interior, vieram 

solidificar um Movimento que encontrava situações favoráveis para o seu enraizamento. Isso, 

paralelo ao contexto das variadas ocupações de terra que ocorriam pelo Pontal e por todo o 

Brasil, inspiradas pelos movimentos sociais10 que iam surgindo naquele contexto. 

Esse período foi marcado, então, por práticas diversas, derivando em conflitos 

entre sem-terra e fazendeiros; sem-terra e polícia; reivindicação e cobrança por parte dos 

movimentos sociais de que o Estado cumprisse as suas funções como organismo responsável 

pela realização da reforma agrária; inserção das lutas camponesas no cenário nacional, etc. De 

um lado, os sem-terra, realizando ações como: caminhadas, encontros, cursos, exposições, 

marchas, ocupações de terra, de prédios públicos, bancos, etc., enquanto formas de 

resistência, de outro, uma das organizações dos fazendeiros, intitulada União Democrática 

Ruralista (UDR), tomando fôlego na formação de suas milícias particulares para o que 

consideram como defesa de suas propriedades, tanto no Pontal do Paranapanema, como em 

outras localidades do país, somando-se ainda às ações governamentais empreendidas 

principalmente nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002, no sentido 

de inibir as práticas do MST11. O quadro da década de 1990, tal como o dos anos 80, foi o de 

conflito. As ocupações de terras ocorridas na região passaram a ser conhecidas no cenário 

nacional e internacional. 

                                                                                                                                                         
norma referente à flexão de número, sendo hoje já consagrada a expressão os sem-terra”. Assumo a expressão 
“sem-terra” (com hífen) para a discussão dos sujeitos centrais desta pesquisa. 
10 Sobre essa questão, o caso do Pontal do Paranapanema é emblemático, principalmente com o nascimento do 
Movimento dos Agricultores Sem Terra (MAST), em 1998, bem como de outros movimentos, de caráter 
efêmero, como observa FERNANDES, B. M. (2001, p.67), mas enunciadores das dissidências do MST na 
região. Num quadro sobre os "Movimentos sociais isolados - Pontal do Paranapanema", organizado em 1998, 
esse autor faz uma relação desses movimentos, com enfoque para o município e o início das ações. O período 
envolve os anos de 1995 a 1998, e os movimentos são os seguintes: Movimento Sem-Terra de Rosana, 
Brasileiros Unidos Querendo Terra, Movimento Esperança Viva, Movimento da Paz, Movimento Terra Brasil, 
Movimento Unidos pela Paz, Movimento da Paz Sem-Terra, Movimento Terra e Pão, Movimento Sem-Terra do 
Pontal, Movimento Terra da Esperança.  
11 Numa intermitente queda de braços, em meados da década de 1990, o governo federal e o MST fizeram a 
exposição de suas forças para a sociedade. O primeiro, por meio dos instrumentos de controle e de coerção 
costumeiros – alguns renovados - empreendidos através de medidas provisórias, decretos e programas federais 
tais como: o Banco da Terra; o Cadastro pelos Correios; a proibição de vistoria e desapropriação de terras 
ocupadas pelo prazo de dois anos, etc. Já o MST, por meio da organização de acampamentos, marchas, 
ocupações de terra, de prédios públicos, etc., expressos na insistência em dar continuidade às suas práticas e 
representações, independente da violência, oriunda tanto das ações governamentais, quanto de seus aparatos 
institucionais, a exemplo da polícia e de sua truculência no contato com os sem-terra. A Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) realizou um levantamento dos assassinatos ocorridos no meio rural dos anos 90. Nesse 
levantamento, o ano de 1997 aparece como um marco no aumento do número de mortos nos conflitos pela terra. 
A esse respeito, ver: Comissão Pastoral da Terra (2000). 
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Em vista desse cenário conflituoso, delimito para esta tese o estudo das primeiras 

experiências de luta do Movimento no Pontal do Paranapanema, quais sejam: a ocupação da 

fazenda Nova Pontal12, localizada no município de Rosana, ocorrida no ano de 1990; e 

decorrente dessa ação, duas outras ocupações, hoje assentamentos: o Che Guevara/Santa 

Clara13 e São Bento, ambos localizados no município de Mirante do Paranapanema, estado de 

São Paulo. Busco enfocar ainda a experiência da gleba XV de Novembro, na década de 1980, 

vista como referência para se pensar a questão agrária, bem como a emergência dos “sem 

terra” na região. 

Não objetivo fazer a análise do MST vendo-o como uma abstração, ou por um 

outro prisma, como uma organização institucionalizada, um mediador distante dos homens e 

mulheres sem-terra e assentados. Isto se daria, caso fosse pensado somente pela designação de 

“vanguarda”, evidenciada nas figuras da militância e da direção. Importa entender se aqueles 

que “ocuparam, resistiram e produziram” na terra, mantinham (e mantêm) o vínculo com o 

MST mesmo depois de assentados; e qual a leitura que estabeleceram (e estabelecem) acerca 

da terra na conformação de suas histórias e memórias14, questões que surgiram no diálogo 

entre a teoria e as fontes, desenhadas, particularmente, quando do trabalho de produção e 

análise das fontes orais. No percurso da tese, foram surgindo questões como: qual a 

representação que os homens e mulheres constroem enquanto meio para permanecerem na 

terra? Seria a terra o elemento constitutivo das práticas para a resistência na área conquistada? 

Serviria ainda como o referencial para a permanência na luta e no MST? Por outro lado, qual 

a representação que a militância e a direção construíram acerca dos camponeses assentados? 

Essa representação condiz com o que os homens e mulheres evidenciam, sentem e vivem em 

seu cotidiano? Afora essas questões, no diálogo com as fontes e com a bibliografia, foram 

brotando outras indagações a demonstrar a dinâmica do processo de pesquisa. 

No capítulo 1, intitulado Na história do tempo presente: a história dos 

camponeses de outrora, viu-se a necessidade de apresentar uma questão que seguiu e 

                                                 
12 No início de 1998, o MST retomou as ações de ocupação da fazenda Nova Pontal. O nome do acampamento 
originário desse processo de lutas era “Margarida Alves”. Em princípio de 1999, a área ocupada transformou-se 
no “assentamento Nova do Pontal”. Agradeço essas informações à Toninha. 
13Até a sua regulamentação, ocorrida em 1995, o assentamento Che Guevara denominava-se Santa Clara, nome 
da fazenda desapropriada, e cuja designação prevalece na fala de grande parte dos camponeses assentados, sendo 
mais comum se referirem ao assentamento com a denominação de “Santa Clara” do que “Che Guevara”, 
designação mais presente no relato dos militantes e dirigentes. Daí, a opção em utilizar a expressão “Che 
Guevara/Santa Clara” para referir-me a esse assentamento, por possibilitar a expressão de ambas às leituras. 
14 Conforme MAGALHÃES (1996, p.115): “Salientar as articulações entre história e memória não significa, 
portanto, reduzi-las ao mesmo termo, mas captar suas relações interativas para apreender as práticas sociais que 
lhes dão densidade, ao invés de percebê-las como fatos-síntese ou saberes-sínteses cristalizados. Neste ponto, a 
dimensão de construção da memória pode contribuir para a percepção da história como espaço reconstruído e 
relativo e para a reflexão de como se dão as relações entre a memória e o conhecimento histórico”. 
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perseguiu todo o trabalho, sendo ela: o que produz o historiador na história do tempo 

presente? Indagação que busco discutir, a fim de demonstrar quais os caminhos e os 

instrumentos utilizados para a construção desta tese. 

Nesse capítulo discuto ainda referências bibliográficas sobre as lutas 

camponesas15, tendo como enfoque sua presença no estado de São Paulo, buscando 

compreender a constante mobilidade dos camponeses, vista como forma de resistência para a 

permanência na terra, fosse em pequenas posses ou mesmo como agregados, pequenos 

arrendatários, dentre outras categorias que iam surgindo no decurso da história desse Estado e 

do país.  

Para essa discussão, além da bibliografia específica, utilizo um excerto da 

publicação denominada “Documentos Interessantes sobre a história de São Paulo”; fontes 

orais e produções do MST, como, por exemplo, os cadernos de formação16, buscando vincular 

as abordagens dos sujeitos com o que se tece na história do campesinato brasileiro, assim 

como nas práticas e representações construídas pelos diversos agentes sociais. 

Analiso tanto a bibliografia que trata da relevância do campesinato no âmbito da 

questão agrária brasileira17, quanto a que entende que o camponês “não tinha razão de ser” 

(FRANCO, 1997, p.113) ou mesmo “não encontrava lugar algum naquele sistema que se 

                                                 
15 Em relação ao conceito de "camponês", existia uma resistência de minha parte em utilizá-lo, devido à 
compreensão dos seus limites para o entendimento da questão agrária brasileira. Partia da premissa de que, no 
caso do Brasil, o conceito dizia respeito mais as experiências específicas, como a das Ligas Camponesas, dentre 
outros movimentos, do que como expoente da realidade do campo brasileiro, em sua “totalidade”, em vista da 
identidade dos diversos trabalhadores da terra não se referir ao “ser camponês”, mas a várias outras categorias de 
trabalho. Nos relatos coletados, a maioria dos assentados se via mais como: lavradores, trabalhadores rurais, 
sitiantes, sem-terra, assentados, roceiros, glebeiros, etc., do que como camponeses. A identificação de "classe 
camponesa" foi percebida, particularmente, na fala da direção e da militância, em vista, pressuponho, dos 
referenciais de formação política no interior da organização. Todavia, por se tratar de um conceito amplo, 
historicamente construído, como assinalou o Prof. Ariovaldo Umbelino de Oliveira no exame de qualificação, 
possibilita pensar as lutas camponesas numa perspectiva que ultrapassa os limites do território nacional, por 
referendar experiências similares partilhadas em inúmeros países, a exemplo dos que compõem a América 
Latina, atualmente, da própria Via Campesina, de que o MST é integrante. Dá-se, então, a partir do conceito de 
camponês a unicidade para as diferentes frentes de luta que convergem no desejo e, muitas vezes, no sonho de 
ser camponês, para dar prosseguimento às demandas sociais, políticas, culturais, econômicas, etc. Sonha-se com 
a terra do trabalho e a permanência nessa terra quando da conquista, independente do conceito atribuído. Desse 
modo, assumo o conceito, por passar a compreender, também a partir de Martins (1986, p.22) que: “Essas novas 
palavras –camponês e latifundiário – são palavras políticas, que procuram expressar a unidade das respectivas 
situações de classe e, sobretudo, que procuram dar unidade às lutas dos camponeses”. 
16 É preciso observar que ao utilizar os cadernos de formação, dentre outras fontes, tanto no capítulo referendado 
como no decurso de toda a tese, são pontuadas várias publicações, mas a ênfase recai na produção de Ademar 
Bogo, teórico e sujeito do MST, na medida em que é um dos expoentes para a reflexão dos valores, da mística e 
da cultura do Movimento. As suas publicações envolvem também o universo da política, demonstrando, desse 
modo, a sua influência para a formação da militância e da direção. 
17Sobre esse ponto, ver autores como: ANTONIO CÂNDIDO (1982); EISENBERG (1989); FERLINI (1988); 
KOWARICK (1987); LINHARES & SILVA (1981); MARTINS (1989); MOTTA (1998); NAXARA (1998); 
PETRONE (1982); SCHWARTZ (2001); STOLCKE (1986), etc. 
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reduzia ao binômio senhor e escravo” (PRADO JR, 1972, p.198)18. Destaco ainda aquelas que 

contribuíram para que permanecesse no imaginário da sociedade brasileira a representação do 

camponês na figura do “jeca tatu”.19 

Parto dessas análises na tentativa de compreender como os camponeses foram 

constituindo suas histórias por entre as brechas que conseguiam abrir, em suas vidas, no seu 

trabalho e nas suas lutas, fossem em pequenos sítios, posses ou mesmo como agregados das 

fazendas no interior paulista, desde o período colonial, para mais tarde, na região do Vale do 

Paranapanema, particularmente no percurso da década de 1950, surgirem como pequenos 

arrendatários pelas grandes fazendas e na década de 1960, em sua maior parte, tornarem-se 

bóias-frias ou mesmo posseiros, como evidenciam os relatos. Em meados dos anos 80 e, 

principalmente na década de 1990, esses agentes sociais reagiram à cena emoldurada, 

costumeiramente senão pela exclusão do direito à terra, também pela violência nas relações de 

trabalho e de vida, para emergirem na figura de sem-terra, assentados, militantes e dirigentes 

do MST. 

Vejo ser preciso, todavia, antes da discussão do MST e dos sujeitos a compor-lhe 

no cenário de lutas dos campos do Pontal do Paranapanema, embrenhar-me pela história da 

questão agrária paulista, particularmente a do Vale do Paranapanema e extremo-oeste, 

buscando analisar as práticas e representações da luta pela terra, principalmente as dos 

pequenos arrendatários e posseiros, desde a década de 1950. 

Assim, no capítulo 2, A terra e os camponeses no extremo-oeste paulista: um 

histórico de lutas, o enfoque volta-se para os campos do oeste paulista, por entender que o 

Vale do Paranapanema e, posteriormente, o Pontal, trouxeram, e ainda trazem consigo, parte 

dessas histórias, em tempo e formas de luta diversos, mas denotativos de como se deu a 

ocupação do interior de São Paulo, desde o princípio da colonização, com o extermínio das 

                                                 
18 Ao utilizar as obras de FRANCO (1997) e PRADO JR (1972), não viso, de modo algum, sugerir que não 
contribuíram (e contribuem) para o estudo da questão agrária brasileira e dos homens pobres em seu interstício. 
Isso negaria o contexto de produção das obras, tal como as contribuições históricas por elas evidenciadas. Por 
outro lado, vendo a história como um campo de possibilidades, a reflexão de algumas questões arroladas nesses 
trabalhos, tal como a crítica ao "binômio senhores e escravos", visto, nesta tese, como inibidor da interpretação 
dos homens pobres como construtores da história da agricultura brasileira, pode contribuir para a percepção de 
que, se as obras representam determinado contexto, assim como, ainda no seu tempo, o avanço para além dos 
limites desse contexto, se pensadas no tempo presente, também referendam a possibilidade de não percebê-las 
como interpretações fechadas, ou seja, como explicativo total de sua temporalidade e da história remetendo às 
cristalizações intocáveis do pensamento. 
19Quanto a essa questão, ver: NAXARA (1998). Essa autora, ao discutir as várias interpretações presentes na 
literatura brasileira das décadas iniciais do século XX chama a atenção para a tentativa de erigir uma figura para 
a representação nacional. Ver também SILVEIRA, (1997), que ao trabalhar a obra de Valdomiro Silveira, busca 
compreender, além do estudo da produção literária desse autor, a leitura que se fez, em fins do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX da figura do caipira para a constituição de uma imagem que representasse o 
Brasil como Nação.  
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populações indígenas, as grilagens e a expulsão dos pequenos arrendatários e posseiros em 

favor do latifúndio. Destaca-se, porém, a resistência dos índios ao extermínio e dos 

camponeses para permanecerem na terra. Desse modo, termos pejorativos que cercam os 

assentados na atualidade demonstram, de certa maneira, o modo como os camponeses foram 

costumeiramente tratados. Todavia, as práticas desses sujeitos enunciam lutas que sobrevivem 

no tempo, como se pôde apreender da bibliografia utilizada, adquirindo novos contornos no 

presente, já que evidenciadas em faces que expressam o desejo da conquista da terra e a luta 

cotidiana para dela não terem que partir. 

Para a discussão do extermínio indígena e das grilagens de terras no Vale do 

Paranapanema, trabalho com a produção regional assinalando que ela se tornou 

imprescindível para a compreensão do histórico de “ocupação” do Pontal do Paranapanema, 

particularmente na utilização da obra “Em um recanto do sertão paulista”, de Amador 

Nogueira Cobra, publicada em 1923. Esse jornalista vivera na região nas primeiras décadas do 

século XX. Com extrema sensibilidade, relatou a forma como as populações indígenas 

(principalmente os Caingangues, chamados de Coroados; os Caiyuás e os Chavantes) foram 

exterminadas para a “ocupação”, pelo homem branco, do que constava dos mapas da região, 

até princípio do século XX, como: “deserto desconhecido”, “sertão desconhecido” ou mesmo 

“terrenos desconhecidos”.  

Bruno Giovanetti, jornalista e memorialista, na obra “Esboço histórico da Alta 

Sorocabana”20, ao narrar suas impressões sobre as décadas iniciais desse século, também se 

tornou fonte para a abordagem, particularmente por tratar da questão indígena e das grilagens 

de terra que cobriam a microrregião da Alta Sorocabana, no caso em estudo, a do Pontal do 

Paranapanema, desde o último quartel do século XIX. Ainda que uma apologia ao 

“pioneirismo”, a obra retrata um contexto conturbado no que concerne às grilagens, por um 

lado, e a luta pela terra, por outro.  

Para o desenvolvimento dessa problemática, considero relevante também os 

trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, publicados na 

“Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro” e na “Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo”, que relatam as excursões exploratórias de Teodoro Sampaio 

(1890) e de Edmund Krug (1927) no Vale do Paranapanema. Saliento ainda a utilização de 

outros textos presentes nessas revistas.  

                                                 
20 Esta publicação não tem data, mas provavelmente tenha sido escrita nos idos de 1940, já que as informações 
que constam em seu interior indicam para tal data. 
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Como outra fonte, destaco o “Diário de uma viagem pelo sertão de São Paulo, 

realizada em 1904”, em que se dá a narrativa de uma viagem à região do Paranapanema, 

realizada por Cornélio Smith, por ordem da Secretaria da Agricultura de São Paulo, em 

companhia de Brant, norte-americano que objetivava a compra de terras e instalação de 

colônias no Vale do Paranapanema. 

Para a análise da violência e da resistência no Pontal do Paranapanema, além das 

fontes já referenciadas, utilizo o romance mural “Chão Bruto: a conquista do extremo 

sudoeste paulista”, escrito na década de 1950, por Hernani Donato. Esse romance contém 

parte da história do processo de grilagens ocorrido nos campos do Pontal. Busco no histórico 

da região21, compreender as resistências que foram sendo desenhadas na luta dos camponeses 

para permanecerem na terra. Utilizo ainda jornais de Presidente Prudente, tais como “O 

Imparcial”, “O Correio da Sorocabana” e “A Voz do Povo”, para a reflexão dos movimentos 

de luta no interior das fazendas na Alta Sorocabana, com enfoque ainda para as reportagens 

acerca da presença de Jofre Correia Neto na região de Presidente Prudente, sendo Jofre uma 

das lideranças do movimento de ex-arrendatários e posseiros de Santa Fé do Sul, ocorrido 

entre os anos de 1959 e 1960. 

Pretendo, então, demonstrar os conflitos que se davam desde meados do século 

XX pelos campos do Pontal, ressaltando que eles contribuíram para que o MST despontasse 

nessa região na década de 90, na medida em que apresentaram a questão conflituosa da luta 

pela terra, ao exporem a existência de áreas devolutas e de infindáveis grilagens de terras, 

ainda que se limitassem a movimentos isolados. 

No capítulo 3, Práticas e Representações dos sem-terra no Brasil e no Pontal: as 

primeiras experiências de luta, objetivo, principalmente no trabalho com as fontes orais e 

jornais da região, compreender a forma como os sujeitos representaram/representam para si as 

suas práticas de luta no percurso dos anos 80, ligando-as ao significado da terra para a 

continuidade das ações a partir do surgimento do MST no Pontal na década seguinte. 

De início, discuto a construção do MST no Brasil em breves considerações sobre 

a forma como os sem-terra foram tecendo o seu histórico pelo território nacional, pontuando 

também as palavras de ordem constituídas nessa história. Para tanto, além da bibliografia que 

trata desse Movimento, utilizo fontes do próprio MST, como os cadernos de formação, 

convite e entrevistas. O intuito é o de apresentar o cenário de discussão da questão agrária nos 

anos 80, particularmente do debate acerca da reforma agrária, a fim de adentrar as lutas do 

                                                 
21Em relação à bibliografia regional, ver VASQUES, (1972); ABREU (1973); LEITE (1981); CLEPS JR (1990); 
ANTONIO (1990); ALMEIDA, R. A. (1993; 1996); FERNANDES, B. M. (1996); BORGES, M. C. (1996), etc. 
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movimento da XV de Novembro, surgidas no próprio contexto do nascimento do MST como 

movimento e organização social no âmbito nacional.  

Saliento, nesse capítulo, por meio de jornais regionais e de relatos, que é a partir 

do movimento da gleba XV de Novembro que nasce a figura do “sem terra” no Pontal do 

Paranapanema. Já, na ocupação da fazenda Nova Pontal, nascem os “sem-terra” com hífen, 

representando os camponeses do MST. Destaco o assentamento XV de Novembro para esse 

estudo, por expressar práticas bastante similares às futuramente empreendidas pelo MST. Ao 

vivenciarem no corpo, na pele, no cotidiano, a condição de “sem terra”, vários dos sujeitos 

desse movimento tornaram-se militantes e dirigentes do Movimento Sem Terra na década de 

1990, alguns dos quais mantendo-se vinculados a ele até os dias atuais, diferentemente da 

interpretação que restringe o movimento da XV exclusivamente à atuação dos políticos do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Já o movimento de ocupação da 

fazenda Nova Pontal, evidencia o elemento fundador das práticas e representações dos “sem-

terra” na região, ao propiciar o nascimento de sua bandeira pelos campos do Pontal.  

As memórias22 e os marcos das experiências vividas pelos camponeses nesta 

ocupação demonstram a simbologia do constituir-se como agentes da luta no acampamento, 

nos despejos, etc. Tornar-se membro do MST remete, a partir das histórias narradas, à 

constituição de um signo de luta - ser sem-terra - tecido pelo indivíduo em meio ao coletivo, o 

que remete ao estabelecimento de identidades, mas também de alteridades. Ser sem-terra pela 

memória, revigora a história de lutas, num misto de narração das dificuldades e das alegrias 

ao referirem-se ao tempo dos acampamentos em que se vivia o temor e a situação constante 

do despejo, mas também o recriar contínuo da esperança para a conquista da terra. O relato de 

Zumbi, um dos militantes do MST na ocupação dessa fazenda, demonstra essa questão ao 

recordar os sonhos que brotavam nas “noites sob aquele luar”, no primeiro acampamento 

proveniente desta ocupação. 

Parte dessas questões estão presentes na discussão do grupo dos nove, assentados 

no interior da gleba XV de Novembro. Na análise dos relatos, busco compreender como “re-

construíram” suas vidas no assentamento, sendo esse grupo originário do processo de 

ocupação das fazendas Nova Pontal, São Bento e Santa Clara. Naquele contexto, as famílias 

desse grupo estavam sendo perseguidas pela polícia e pelos latifundiários, devido o papel 
                                                 
22 Observa POLLAK (1989, p.9): “A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das 
instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas 
também as oposições irredutíveis”. Contrapondo-se a Halwachs, esse autor sugere que ao invés de utilizarmos o 
termo “memória coletiva”, melhor seria a “memória enquadrada”, vista, todavia, como um trabalho de 
construção. Reforça POLLAK (1989, p.14) que: “[...] mesmo no nível individual o trabalho da memória é 
indissociável da organização social da vida”.  
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exercido por alguns de seus membros como coordenadores nos acampamentos. Esse grupo 

traz, dentre suas especificidades, a experiência de um trabalho coletivo, existente desde o 

tempo do acampamento na fazenda São Bento, quando do cultivo de uma horta comunitária, 

mas que teve vida curta no assentamento, em vista do desejo do trabalho familiar e do cultivo 

individual da terra ter sido mais forte que a perspectiva política do trabalho coletivo desejada 

pela direção e pela militância do MST. Mas chama a atenção os marcos partilhados da 

memória dos camponeses ao exporem o que significou essa experiência. 

No capítulo 4, Práticas e Representações camponesas: os assentamentos São 

Bento e Che Guevara/Santa Clara, busco analisar as práticas e representações construídas no 

tempo do acampamento pelos camponeses de ambos os assentamentos, e no interior de cada 

assentamento, com enfoque para a “economia moral” e para a “experiência” vivenciadas pelos 

camponeses assentados, principalmente na referência à representação que estabelecem acerca 

da terra, exposta nos marcos de memória, vistos como expressões das práticas e 

representações de luta. As recordações e a memória partilhada da “ação motorizada”, da 

“matança de bois na fazenda Estrela Dalva”, dentre outras, explicitam marcos vividos por 

homens e mulheres em meio ao processo de lutas do acampamento. 

As experiências narradas pelos assentados entrevistados, diferentemente das 

práticas da direção e da militância - as quais trazem consigo os desejos da “transformação 

social”, vendo o espaço do acampamento como o lugar preferencial para a conscientização 

política, ou seja, como “laboratório” de militância -, remetem mais ao desejo da “terra de 

trabalho”23, por ser esse o meio em que se faz possível o enraizamento, a exemplo das práticas 

realizadas no presente pelo setor I do assentamento São Bento, como a troca de dias de 

serviço, para que consigam sobreviver na terra.  

Tais assentamentos trazem em seu bojo singularidades, a exemplo do Che 

Guevara/Santa Clara, cujas famílias são, em sua maior parte, originárias de Itororó do 

Paranapanema, distrito de Estrela do Norte, mantendo uma história de vida compartilhada 

pela perspectiva do lugar. Já o assentamento São Bento, ao envolver um número maior de 

famílias, dispostas em quatro setores, demonstra a diversidade de sujeitos e de lugares, 

veiculadas na narração do modo de vida e de trabalho daqueles que compõem os setores. 

Todavia, homens e mulheres de ambos os assentamentos, ao contarem as suas histórias de 

vida e de trabalho, apresentam memórias que se assemelham na história de luta pela terra e 

                                                 
23Para essa discussão, ver: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Igreja e Problemas da 
Terra (1980). Este documento será discutido de forma a compreender o conceito de “terra de trabalho”, de forma 
mais pontuada, no capítulo 4. 
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para dela não terem que partir. Grande parte dos que nos anos de 1950 ainda encontravam 

contratos de trabalho como pequenos arrendatários pelos campos do Pontal e de municípios 

próximos, localizados no estado do Paraná, viu essa condição se dissipar, particularmente em 

meados da década de 1970, momento em que ou adentravam ao ritmo dos caminhões de bóia-

fria, ou reagiam permanecendo nas áreas ocupadas na condição de posseiros.  

Exemplos claros dessa situação foram vivenciados pelos posseiros da fazenda 

Santa Rita, no município de Euclides da Cunha, e da fazenda Ribeirão Bonito, em Teodoro 

Sampaio, dentre inúmeras outras práticas existentes na região desde a década de 1960. Como 

uma marca forte nas recordações daqueles que viveram a condição de bóia-fria, a memória 

desse tempo de exploração e de violência revitaliza a importância da luta e a necessidade de 

permanência na “terra do trabalho”. 

Ao buscar compreender as práticas e representações da terra, torna-se reveladora a 

forma como os relatos, numa espécie de rede, se inter-relacionam, juntam os fios da memória, 

tecendo histórias e levando ao entendimento de que a terra, para a quase totalidade dos 

sujeitos pesquisados - como se buscará discutir no último capítulo -, significa  mais que  um 

“pedaço de argila”, pois é sentida como vida e representada como o espaço possível para a 

“re-construção” da dignidade e para a conquista da liberdade. 

No capítulo 5, As lutas camponesas: para além da massa, da vanguarda e do 

mito..., trabalho os relatos dos camponeses, visando compreendê-los por uma leitura que 

ultrapasse a denominação de “massa” e de “vanguarda”. Partindo da análise dos cadernos de 

formação e de outras publicações do MST, bem como dos relatos dos diversos sujeitos 

envolvidos na história que se constrói cotidianamente pelos campos do Pontal, tento, então, 

discutir o conceito de “massa”, costumeiramente utilizado pela direção e militância do MST 

para se referir aos acampados e assentados. Para além da “massa”, viso apresentar gente de 

carne, osso, gosto, desgosto, agentes e construtores da história, que, tendo optado pela 

exploração da terra de forma individual - ou familiar -, não deixam ainda de semear, em 

determinados momentos, os sonhos do coletivo. Essa discussão referenda ainda a preocupação 

em entender a militância e a direção do MST no Pontal não se limitando ao conceito da 

“vanguarda”, buscando compreender a situação ambígua de ser militante, dirigente e 

assentado ao mesmo tempo. Nesse capítulo discuto também a figura de José Rainha Jr., 

objetivando apresentá-la para além do “mito” instituído pela imprensa e, por vezes, pelo 

próprio personagem, por entender que as lutas das pessoas comuns, somadas às da 

organização, é que referendam e fundamentam a emergência e a força do MST na região e no 

campo brasileiro. 
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Os diferentes tempos de luta - do acampamento ao assentamento - apresentam 

situações diversas como se depreende das falas dos assentados no Che Guevara/Santa Clara, 

São Bento e no setor I do assentamento XV de Novembro. O acampamento sinaliza para o 

fortalecimento do princípio do coletivo entre as famílias acampadas, extremamente caro para 

a organização do MST, na medida em que o horizonte da conquista da terra passa a ser o 

condutor comum das práticas e representações. Já no assentamento, os camponeses assentados 

tentam reconstituir e preservar o que se perdeu – ou que nunca se teve, mas que fora sempre 

sonhado –, a “terra de trabalho”, a ser partilhada com a família. Os relatos são elucidativos 

para a compreensão dessa questão. 

Ainda nesse capítulo, apresento um debate polêmico presente no MST, qual seja, 

a afirmativa, por parte de alguns teóricos, de que os camponeses, vítimas das inúmeras 

situações de violência, expropriação, miséria, etc., trazem consigo vícios evidenciados no que 

o expoente dessa discussão, Moraes (1986), considera como “formas artesanais de produção”, 

diversas do trabalhador urbano, do operário, que, capaz de compreender esses vícios, torna-se 

o elemento central para a condução das transformações do sistema capitalista. Contrapondo-

me a essa leitura, percebo que as práticas e representações dos sujeitos que compõem o MST, 

por vezes, se apresentam mais ricas que a sua teoria, já que tecidas por inúmeras formas, 

enunciando sabedorias que partem desde o saber da pobreza24 na luta pela sobrevivência à 

teimosia em permanecer na terra, transformando o lugar da roça muitas vezes em áreas de 

pastagens25, porém, num cenário em que o gado que ali se encontra difere do gado do 

latifúndio, pois se esse tem número, no assentamento tem nome, parece um pouco com os que 

Guimarães Rosa tratou em sua obra “Sagarana”. 

No capítulo 6, A mística da terra: sonhos de liberdade, tento compreender em que 

a mística da terra, aliada ao desejo da transformação social, influiu para impulsionar as lutas 

camponesas nos tempos do acampamento e do assentamento, objetivando compreendê-la, a 

partir dos relatos, tal como pela produção do MST no quadro nacional. Para tanto, vejo a 

necessidade de apreender sentidos diversos da mística, os quais abrem brechas para a 

compreensão desse Movimento, não o limitando às conceituações de “vanguarda” e de 

                                                 
24Quanto à sabedoria da pobreza, ver a entrevista na REVISTA SEM TERRA. Conversa com um intelectual 
combativo, ano I., n. 1, julh/ago/set 97, p.24-25, em que Milton Santos fala da “sabedoria da escassez”, 
salientando que: “Mas a escassez ajuda a descobrir minha posição no mundo, eu acabo sabendo quem sou, 
minhas limitações, minhas impossibilidades. Este é um elemento importante na produção da consciência”. (p.24) 
25 Conforme informações obtidas junto aos técnicos do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) - dos 
municípios de Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio -, no assentamento São Bento, até fins de 2003, 
pode-se atribuir a produção da terra em torno de 50% de lavoura e 50% de pecuária, predominando a criação do 
gado leiteiro. Já no assentamento Che Guevara/Santa Clara, dá-se em torno de 40% de lavoura e 60% de 
pecuária, permanecendo também, substancialmente, a criação do gado leiteiro. 
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“massa”, ou mesmo à organização, vista como expressão totalizadora das práticas, mas 

também em sua ambigüidade. Viso, então, analisar a forma como são elaboradas as práticas e 

representações com o olhar para os símbolos que elas carregam, como as palavras de ordem, 

procurando pensar elementos como a paixão e a razão também enquanto condutores das ações 

dos homens e mulheres na composição desse Movimento.  

Discorro ainda, nesse capítulo, sobre a poesia e a história de João Rodrigues, 

conhecido como João Mineiro, por entender que esse narrador traz consigo a simbologia da 

terra e da liberdade, dos sonhos de transformação social que norteiam a organização, mas ao 

mesmo tempo o desejo da “terra do trabalho”, a explicitar o ser e querer permanecer 

camponês. O item final tenta compreender a terra e a liberdade como expressão do 

campesinato e, conseqüentemente, dos sujeitos que dão vida ao MST. 

Para o desenvolvimento da tese, objetivei, de início, trabalhar a dimensão política 

da luta dos camponeses do MST. No desenrolar da pesquisa, pelo diálogo com as evidências, 

pude apreender que não existe uma dimensão política dissociada da economia, da cultura, dos 

desejos, das sensibilidades, etc. Daí emergir a proposição de se entender a terra, tendo por 

referência os conceitos de práticas e de representações apreendidos principalmente no modo 

como os camponeses “experenciaram” (e experenciam) as lutas travadas na terra, fosse para 

conquistá-la ou mesmo as que se apresentam no presente. Compreendo que, para os 

camponeses analisados, a vida não se dilacera no ser indivíduo ou no ser coletivo em meio aos 

diferentes tempos (do acampamento ao assentamento), ou mesmo em uma ou outra instância, 

seja econômica, política, social ou cultural, mas se completa na ambigüidade - e por que não 

na contraditoriedade - proveniente de inter-relações vivenciadas no processo de lutas. 

Na reflexão das falas, destaco o ponto norteador desta tese decorrente do diálogo 

que busquei estabelecer entre a teoria e as fontes. Em outros termos, não parti da palavra 

“terra”, definida num tempo anterior ao trabalho de campo, pois, mais do que uma palavra ou 

um conceito, ela representa para os homens e mulheres pesquisados, os desejos e as utopias de 

uma vida inteira, evidenciada em seu modo de vida e de ser social.  

Como fontes centrais saliento as entrevistas, produzidas na secretaria do MST, no 

município de Teodoro Sampaio, nos assentamentos Che Guevara/Santa Clara, São Bento e 

XV de Novembro, dentre outros espaços, quando, por entre terreiros, salas, cozinhas e 

secretarias, pude ouvir aqueles homens e mulheres que viveram na pele a condição de sem-

terra em meio às práticas de ocupações, de vivência nos barracos de lona, nos despejos, nos 

retornos à área ocupada, e que vivem, no tempo presente, a condição de trabalhadores da 

terra, na luta cotidiana para nela permanecerem. Pude observar ainda como se desenha a 
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condição de militantes e de dirigentes na organização das inúmeras formas de luta, tanto no 

âmbito local, regional, quanto nacional. O desprendimento para tais práticas, a “entrega” e o 

desejo de uma nova sociedade, fundamentam as ações desses sujeitos. 

A expressão “Você não tá gravando mais nada não, né?” revela momentos em que 

vinham à tona memórias resguardadas, tolhidas e, por vezes, silenciadas, as quais o gravador 

não pôde apreender. Assim desenharam-se (e se desenham) as lutas pelos campos do Pontal. 

Há uma seleção da memória na exposição dos sujeitos, mas há ainda aquela que, involuntária, 

sem o controle preciso, faz emergir valores que a seletividade não consegue resguardar. Bem 

por isso que trabalhar com as fontes orais implica na compreensão dos silêncios, das pausas, 

dos risos, dos choros, mistura de razão e de emoção contribuindo para o delinear da memória 

e da história desses camponeses. Questões objetivas, como os marcos da luta que permanecem 

na memória, são contadas e partilhadas pelos que as viveram. O ser subjetivo imprime a 

rebeldia, o desvelar do indivíduo em meio ao coletivo, demarcando espaços da memória e 

posições definidas em tempos que também são diversos ao tempo da organização, mas nem 

por isso dissociáveis. 

Entre os anos de 2001 a 2003 foram realizadas 60 entrevistas, contando com 80 

pessoas no assentamento São Bento, envolvendo os quatro setores. No assentamento Che 

Guevara/Santa Clara foi possível realizar 20 entrevistas, com cerca de 35 pessoas. Em relação 

ao grupo dos nove, assentado na gleba XV de Novembro, foram realizadas 6 entrevistas, com 

em torno de 10 pessoas. Destaco ainda a coleta de relatos de militantes, dirigentes e de outros 

sujeitos envoltos na história do MST nesse Estado, contando ainda com outras 10 entrevistas. 

Somando-se o tempo de duração das entrevistas, esse compôs um conjunto de 90 horas 

gravadas, com entrevistas entre 20 minutos e duas horas. Algumas entrevistas foram 

realizadas com mais de uma pessoa, na medida em que se sentiam melhor por partilharem as 

memórias com seus familiares e amigos. 

Não foi possível a utilização de todas as entrevistas, de forma textual, mas elas 

contribuíram para a delineação das práticas e representações que deram o eixo para a tese, 

principalmente na referência aos marcos da memória. Na textualização dos relatos, opto em 

apresentá-los mantendo a forma como foram expostos, suprimindo apenas algumas repetições 

da fala, como, por exemplo, os “né”, pois como reforça Costa (1993, p.13) ao referir-se aos 

verbos, “[...] corrigi-los seria uma deturpação da realidade do estudo”. Para mim, corrigir as 

entrevistas, na íntegra, seria a negação de histórias de vida e de saberes que evidenciam o 

modo de ser e de viver dos camponeses. Cabe ainda essa mesma observação para as várias 

fontes utilizadas. Em relação a elas, mantive a grafia da época sem nenhuma alteração. Na 
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referência aos entrevistados, em grande parte das entrevistas, uso somente o primeiro nome, 

pontuando o local e a data em que foram realizadas. Optei por apresentar, para a maioria dos 

entrevistados, principalmente para aqueles que não estão na mídia, apenas o primeiro nome ou 

mesmo o apelido, no sentido de manter preservada a identidade desses homens e mulheres.  

Busco trabalhar os relatos, vendo-os como espaço de exposição do sujeito, de seus 

desejos, sonhos, perspectivas, porém, sem perder de vista o sentido do coletivo a permear-lhes 

em determinadas práticas, principalmente no evidenciar do processo de lutas que derivou no 

assentamento. Objetivo, dentre outras questões, perceber a existência ou não de um 

entrelaçamento de ideários entre a militância, a direção e os assentados, tendo como premissa 

a terra vista como a âncora da luta, sendo mística a unificar as diversas práticas e 

representações do MST. 

Percebo, então, que o trabalho com as falas dos camponeses assentados, militantes 

e dirigentes do MST - chamando a atenção para o fato de que vários assentados permanecem 

militantes e dirigentes, inclusive, vivendo de sua produção – pressupõe compreender a 

dinâmica e a ambigüidade da história e da memória na narrativa dos tempos de outrora em 

que predominava, em determinados momentos, a linguagem do silêncio, não daquele que 

deixa de dizer por se encontrar introjetado, mas sim daquele que silencia a voz, pois sufocada 

ante a violência e ao patrão, mas sem deixar de existir como potencialidade para a resistência.  

Partindo dessa compreensão tornou-se fundamental levantar algumas outras 

questões, entendidas como norteadoras da pesquisa, sendo elas: como falar da multiplicidade 

de relações presentes nas práticas e representações do MST no Pontal, tomando como 

referência um período tão contemporâneo? Como refletir sobre o processo de lutas, em vista 

das expropriações, misérias, alegrias, recuos, conquistas, sem cair no discurso do vencedor ou 

do vencido? Como trabalhar a questão da militância, da direção e dos assentados tendo como 

referência à constituição de elementos objetivos e subjetivos, decorrentes de relações 

conflitantes, ambíguas, e de delineamentos de espaços, produzidos tanto pelos assentados, 

pela mídia, quanto pela própria organização do Movimento?  

As questões arroladas, dentre outras, são algumas das que circunstanciam a 

problemática, instigando a possibilidade de análise da organização e das lutas dos camponeses 

no Pontal do Paranapanema, ultrapassando a leitura apresentada pela mídia, qual seja, a de 

que o MST no Pontal do Paranapanema se reduz à figura de José Rainha26. Destarte, como 

                                                 
26 Nos anos de 1990, em vista do espaço conflituoso de luta pela terra no Pontal do Paranapanema, houve intensa 
discussão e inúmeras publicações, tanto por meio da mídia impressa quanto pelos diversos outros meios de 
comunicação. Nesta tese, como se trata de discutir o MST na região, com enfoque para os sujeitos que dele 
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expresso anteriormente, pensar essa problemática num momento em que a polêmica da luta 

pela terra faz-se presente diariamente, apresenta-se como um desafio devido à dinâmica do 

processo de lutas, evidenciada nos avanços e nos recuos, nas ambigüidades definidoras de 

histórias que se constituíram (e se constituem) num percurso dialético de negações e de 

afirmativas, de conquistas e de perdas. 

 

Práticas e Representações: considerações da pesquisa 

 

Ao produzir a história do MST no Pontal, a partir, principalmente dos relatos dos 

assentados, militantes e dirigentes, textualmente estou produzindo também uma representação 

sob minha ótica. Isto, é claro, não elimina a necessidade da problematização e do diálogo com 

as evidências, mas desnuda uma produção que não está isenta de valores, como se pudesse ser 

apresentada independente das representações que carrega, do foco que prioriza. Daí a 

necessidade da percepção das entrevistas e de outras fontes utilizadas no decurso desta tese, 

como prenhes de vida, haja vista as práticas e representações que elas trazem consigo.  

Na busca do desnudamento de valores, concepções, referenciais teóricos e opções 

de abordagens, entendo que se o foco se deslocasse para outros pontos que não os enunciados, 

a interpretação poderia ser outra. Não obstante, como contraponto a essa afirmativa, indago se 

esta história, ao ser produzida, e as representações que se originam também de suas 

interpretações, não estariam aprisionadas pela subjetividade do pesquisador ou, como discute 

Jovchelovitch (1998a), por outro lado, pela do sujeito analisado.  

Essa autora, discutindo as representações sociais, observa que, longe de se darem 

numa discussão neutra e asséptica, nasceram e cresceram “sob a égide de interrogações 

radicais, que repõe contradições e dilemas [...] talvez a principal dessas contradições seja a 

relação indivíduo-sociedade e como esta relação se constrói”. (JOVCHELOVITCH, 1998a, 

p.63) 

                                                                                                                                                         
fazem parte e da história que o antecede, serão trabalhados alguns jornais de época, principalmente os que se 
referem à luta dos posseiros e pequenos arrendatários e o processo de grilagens envolvendo os anos de 1920 a 
1960, principalmente por meio do jornal: “A Voz do Povo”; “O Correio da Sorocabana” e “O Imparcial”, todos 
de circulação regional, produzidos em Presidente Prudente, SP. Para os anos 80 e 1990, utilizo “O Imparcial” e 
“Oeste Notícias”, de Presidente Prudente, bem como jornais de circulação nacional como: “O Estado de S. 
Paulo” e “Folha de S. Paulo”. Todavia, observo que o trabalho com as fontes, principalmente na discussão do 
MST, no tempo presente, se centrou mais na utilização de entrevistas e na análise da produção interna do 
Movimento, por meio dos cadernos de formação. Saliento que, em vista da quantidade de matérias produzidas 
acerca dos conflitos agrários na região nos anos 1990, o trabalho minucioso com os jornais e demais publicações 
da imprensa escrita, acompanhando os inúmeros acontecimentos que marcaram esse período, por si só exigiriam 
uma outra tese (ou várias outras teses). 
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Jovchelovitch aponta os impasses para se pensar a relação entre indivíduo e 

sociedade. Assinala que, se de um lado há uma compreensão demasiada individualizante, 

“psicologicista na compreensão da subjetividade”, por outro, muitas vezes a tentativa de 

introduzir conceitos sociológicos à psicologia social, neste caso, à história, corre o risco do 

inverso, ou seja, tratar a sociedade e a história como abstração. Assim: “Uma sociedade sem 

sujeitos ou sujeitos sem uma história social são parte de problemas que todos nós conhecemos 

muito bem – e recuperar essa conexão é uma das tarefas cruciais que temos pela frente” 

(JOVCHELOVITCH, 1998a, p.63). Conforme essa autora:  

 
Representações são construções sempre ligadas a um lugar a partir do qual 
sujeitos representam, estando portanto, intimamente determinadas por 
identidades, interesses e lugares sociais. Nessa medida, elas representam 
uma forma particular de construção do objeto e estão constantemente em 
relação com outras representações que representam outros sujeitos e outros 
lugares sociais. (1998a, p.77) 

 
Seguindo as orientações dessa pesquisadora, assinalo que não se objetiva a 

apresentação de conceitos fechados, apriorísticos, para pensar as práticas e representações 

camponesas ou, por outro prisma, abertos de um todo impossibilitando percebê-las, já que 

importa analisar as histórias e memórias dos camponeses em vista da produção da história em 

sua urdidura. 

Ao propor essa discussão, compreendo que as práticas e representações se 

encontram inter-relacionadas, por dimensionarem espaços objetivos e subjetivos, em que os 

homens e mulheres atuam e sentem. Assim, além de presentes em lugares como no 

acampamento e no assentamento, elas se tornam também expressão do que se vive e do que se 

sonha para a sociedade mais ampla. 

Gomes, Mendonça e Pontes ao discutirem as “representações sociais e a 

experiência da doença”, partindo de autores como Alves e Rebelo, sinalizam para o problema 

da dissociação entre as práticas e as representações. Segundo esses autores “[...] as 

representações não são sistemas fechados que determinam as práticas, uma vez que 

conformam um conjunto aberto e heterogêneo, que é continuamente refeito, ampliado, 

deslocado e problematizado durante as interações indivíduo-indivíduo e indivíduo e meio”. 

Observam ainda que essa separação se relaciona a “[...] outras dicotomias já conhecidas entre 

ação e estrutura, subjetividade e objetividade, indivíduo e sociedade, corpo e mente”. (2002, 

p.1208) 

Foi na sociologia e na antropologia, conforme Moscovici, que se iniciou a 

discussão das representações: 
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O conceito de representação social ou coletiva nasceu na sociologia e na 
antropologia. Foi obra de Durkheim e de Lévi-Bruhl. Nessas duas ciências 
ele serviu de elemento decisivo para a elaboração de uma teoria da religião, 
da magia e do pensamento mítico. Poderia acrescentar que ele desempenhou 
um papel análogo na teoria da linguagem de Saussure, na teoria das 
representações infantis de Piaget, ou ainda na do desenvolvimento cultural 
de Vigotsky. E, de certo modo, este conceito continua presente nesse tipo de 
teorias. (apud GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1998, p.9) 

 

Moscovici ressalta a sua repulsa face ao dualismo imposto por determinadas 

leituras, para se pensar o mundo individual e o mundo social. 

 
Num desses mundos, o da experiência individual, todos os comportamentos 
e todas as percepções são compreendidos como resultantes de processos 
íntimos, às vezes de natureza fisiológica. No outro mundo, o dos grupos, o 
das relações entre pessoas e grupos, tudo é explicado em função de 
interações, de estruturas, de trocas, de poder, etc. Para facilitar as coisas: 
somos tentados a incorporar o segundo no primeiro. Esse é o caso, tanto 
quando afirmamos, com respeito às cognições sociais, por exemplo que os 
processos que têm lugar num e noutro são idênticos, como é o caso quando 
reduzimos o social às relações interpessoais ou intersubjetivas. Outros se 
encaminham, enquanto isso, a uma redução adversa, negando a 
especificidade do indivíduo e fazendo do consenso o resultado de uma 
interação que faça desaparecer as distinções entre os indivíduos. (apud 
GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1998, p.12) 

 

São errôneos os dois pontos de vista, observa Moscovici, pois o conflito entre o 

individual e o coletivo não é somente do domínio da experiência de cada um, mas é 

igualmente expressão da realidade fundamental da vida social: “Não existe sujeito sem 

sistema, nem sistema sem sujeito. O papel das representações partilhadas é o de assegurar que 

sua coexistência é possível” (GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1998, p.12). Guareschi e 

Jovchelovitch salientam, a partir daí, a importância da noção de conflito para se pensar as 

representações sociais.  

Essa discussão fundamenta a análise que desenvolvo, por propiciar a compreensão 

de que a representação não existe sem os sujeitos, sendo eles: “[...] a fonte primeira e única de 

ação significante”. Mas, “[...] na solidão de um mundo sem objetos, o sujeito, é ele mesmo 

uma impossibilidade” (JOVCHELOVITCH, 1998b, p.72). Desse modo, compreendo a 

existência de uma interação entre sujeito e objeto, condições subjetivas e objetivas, indivíduo 

e coletivo, práticas e representações. Daí o alicerce que a teoria das representações sociais 

oferece para essa abordagem.  

Com o olhar para o desenho da terra como âncora e das práticas de luta para 

conquistá-la e nela enraizar-se, é possível a apreensão das experiências dos camponeses 
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também no campo da história social, e nela, da historiografia inglesa, principalmente a partir 

de E. P. Thompson. Eu poderia dizer, então, que esta tese se fundamenta no campo das 

representações sociais coligadas às práticas políticas e culturais vivenciadas pelos assentados 

e pela organização do MST no Pontal. A cultura perpassa esta discussão, mas não é o 

elemento único a explicitá-la. Neste sentido, práticas e representações que envolvem o 

universo da política, do meio social, cultural, religioso, explicitam seu teor. Inspiro-me em E. 

P. Thompson, particularmente no modo como referenda a construção dos agentes sociais a 

partir de seu “fazer-se”, da “experiência” e da “economia moral” a fundamentarem tais 

práticas. Assim, quando me refiro à “economia moral” não estou propondo uma discussão 

exclusivamente no âmbito da cultura, mas também em vista da expressão política, social ..., 

que ela carrega. 

Práticas referendam, nesta tese, o modo de vida e os sonhos, fundamentados tanto 

no desejo da “terra do trabalho” quanto no da “transformação social”. Reforço, então, a 

necessidade de compreender o processo de lutas para a conquista da terra e para nela 

permanecer, tal como a luta por novos e velhos direitos. Sendo assim, as representações 

fundamentam as práticas vividas no campo material e simbólico das lutas camponesas, de 

modo que os signos a substanciar a mística da terra constroem práticas, tal como são por elas 

construídos, explicitando a importância de se analisar o sujeito, tal como o meio em que está 

inserido. 
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CAPÍTULO 1 – NA HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE: A HISTÓRIA DOS 
CAMPONESES DE OUTRORA 
 
 
1.1. O que produz o historiador na história do tempo presente?  

 

A história não pode ser comparada a um túnel por onde um trem 
expresso corre até levar sua carga em direção a planícies 
ensolaradas. Ou então, caso seja, assim geração após geração de 
passageiros nascem, vivem na escuridão e, enquanto o trem ainda 
está no interior do túnel, aí também morrem. Um historiador deve 
estar decididamente interessado, muito além do permitido pelos 
teleologistas, na qualidade de vida, no sofrimento e nas satisfações 
daqueles que vivem e morrem em tempo não redimido. 
(THOMPSON apud NEGRO; SILVA, 1998, p.11) 
 

 
 

Nos debates acadêmicos, assinala-se, comumente, o fato de que trabalhar um tema tão 

contemporâneo para a história, como o sugerido por esta tese, remete à dificuldade de análise em 

vista das influências exercidas sobre o sujeito pesquisador no seu presente. Essa afirmativa não 

deixa de ter seu fundamento. Esquecemo-nos, no entanto, que não são somente os trabalhos com 

o tempo presente a demonstrar esse envolvimento. 

Ainda que uma temática relevante e problemática no âmbito do ofício do historiador, 

muito mais do que datas, essa discussão remonta à posição do pesquisador diante do contexto 

social em que está inserido e a forma como se posiciona diante dele e da história. Por outro lado, 

não se pode negar as especificidades do trabalho com a história do tempo presente. Acerca dessas 

especificidades, Chaveau e Tétard salientam: 

 
Jamais um medievalista ou um modernista poderá ‘viver’ o que descreve. Ele 
deve recompor uma realidade que lhe escapa fisicamente. Não é senão no 
presente, por reverberação de sua relação no presente, que ele pode (re) conhecer 
ou imaginar aquilo que fala, investindo-o de uma presença física ‘real’. (1999, 
p.31) 

 

Grybowski, referindo-se ao trabalho com os atuais movimentos sociais no campo, 

como o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), dentre outros, aponta para questões subjetivas envoltas nas práticas e 
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representações dos sujeitos em estudo, bem como na análise estabelecida pelo pesquisador sobre 

eles. Para esse autor: 

 
As tensões e paixões, as esperanças e decepções, a coragem e a indignação, 
escancaradas nos rostos dos diferentes trabalhadores rurais que lutam e clamam 
pelo seu reconhecimento e pelo seu direito de participar, não permitem ao 
analista tomar a devida distância para fazer uma análise crítica e acabam 
impregnando-o também. Sentindo-se envolvido na trama, o analista se incorpora 
à peça. Descobre-se a si mesmo como ator e com paixão, raiva às vezes, passa a 
ser captado pela força das contradições que está prenhe o campo. Para 
reproduzir a concretude das relações e vida social aí contidas, seus esquemas 
analíticos mostram-se pouco adequados e seus instrumentos de trabalho muito 
precários. (1991, p.11) 

 
Tais observações são reveladoras das dificuldades para o trabalho com a temática dos 

movimentos sociais no campo ocorridos no tempo presente. A tentativa de objetivação para a 

análise deriva de um trabalho árduo, pois objetividade e subjetividade são as interfaces do mesmo 

processo, o qual acena para a complexidade ao se trabalhar com essa produção histórica. Escreve-

se sempre num tempo presente, mas nem sempre sobre movimentos que fazem parte da história 

desse tempo. Ao inferir sobre essa construção da história a partir das fontes orais e dos 

documentos do MST, afora outras fontes, viso tecer uma abordagem em que está em jogo a 

própria presença física do historiador no tema e na interpretação por ele construída. 

Nessa perspectiva, pensar o que produz o historiador na história do tempo presente, 

encaminha à necessidade de uma discussão sobre o sentido da história enquanto escrita e ação 

humana no tempo. Destarte, mesmo que o tema não seja simples, o que proponho é a 

interpretação e a produção da história, tomando por referência as práticas e as representações dos 

assentados, da militância e direção do MST no Pontal, tendo em vista o seu “fazer-se” no decurso 

da década de 1990 e início do século XXI. 

Conforme Chaveau e Tétard, a história do tempo presente somente há 

aproximadamente 15 anos encontrou espaço para se efetivar, devido “[...] o interesse pelas 

mentalidades, pelo político e pelo cultural transcendendo as sociabilidades dos historiadores” 

(1999, p.12). Isso se deu, em vista da resistência de grande parte dos historiadores da corrente da 

Nova História em considerá-la como objeto de interesse na década de 1970: 

 
Considerando as estruturas duráveis como reais e mais determinantes que os 
acidentes de conjuntura, os fenômenos da longa duração como mais decisivos do 
que os movimentos de curto alcance, erodindo a cadeia factual com o propósito 
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de substituí-la pelo sentido econômico e social do tempo, essa ‘escola’ histórica 
ignorou freqüentemente o contemporâneo, a fortiori o presente e imediato (1999, 
p.10) 

 
Contraditoriamente à postura assumida pela Nova História, salientam esses autores 

que, no início do século XX, “[...] os pais dos Annales tinham dado um lugar particular ao 

imediato, ao presente e mesmo ao político. Marc Bloch escrevia: ‘A incompreensão do passado 

nasce afinal da ignorância do presente’” (1999, p.10). Destacam, ainda, que houve notáveis 

exceções no campo dessa abordagem, como, por exemplo, os trabalhos de Pierre Nora e de 

Jacques Le Goff, os quais contribuíram na ampliação da noção de tempo presente para a 

construção da escrita da história. 

Os autores observam também a contribuição da história política enquanto pólo 

aglutinador e dinâmico da história do presente. Mas, “[...] a história é mutável, e não pode limitar 

a interrogação sobre o presente somente aos campos, aos métodos, às teorias do político. 

Qualquer obra sobre o político e a história política não pode trazer senão respostas parciais”. 

(CHAVEAU; TÉTARD, 1999, p.14)1 

De diferentes formas, segundo esses autores, quer em sua relação com a testemunha 

pelo arquivo oral, quer com o público, através do jornalismo: “[...] o historiador é cada vez mais 

parte integrante do contemporâneo – porque a força da história passadista, factual e historicista se 

esfumaça diante de uma demanda social insistente, resolutamente ancorada no presente e no 

modo interpretativo”. (1999, p.36) 

Nora discorre sobre a angústia do historiador ao viver e fazer a história do tempo 

presente: 

 
Quando se vive a Guerra dos seis dias, ou uma simples eleição, quando se 
miniaturiza o acontecimento, de sondagem em sondagem, em vez de apreender 
brutalmente o seu resultado final, o vivido histórico é fundamentalmente 
diferente. Em primeiro lugar, é sofrido minuto a minuto, mas sem ser agido. Por 
outro lado, é vivido de maneira mais angustiada, já que não se sabe em que vai 
dar, por fim, o acontecimento. (1984, p.47) 

 

                                                 
1Conforme esses autores, ainda que cada campo, como o social, o econômico, o intelectual, o cultural, tenham 
contribuído em seu conjunto para a história do presente e guardem, respectivamente, a sua autonomia, “[...] não se 
deve esquecer que os historiadores do político constituíram a vanguarda da história do presente” (1999, p.14). Nessa 
perspectiva, são válidas ainda as considerações de REMÓND (1996, p.35), ao discutir o campo político: “O político 
não constitui um setor separado: é uma modalidade da prática social”.  
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As considerações desse autor, principalmente a respeito do movimento de maio de 

1968, reforçam a análise da importância dos acontecimentos decorrentes dessa década para o 

estabelecimento de reavaliações na própria perspectiva da história e da construção do 

conhecimento histórico: 

 
Lembro-me, por exemplo, de certa noite das barricadas de Maio 68, 
encontrando-me eu numa varanda do Boulevard Saint-Michel, ao lado de Julien 
Besançon, que ‘cobria o acontecimento’ para uma estação de rádio. 
Encontrávamo-nos em cheio no meio da efervescência dos gritos e das cargas 
policiais, e eu ouvia Julien Besançon dizer ao microfone: rebentam granadas, 
sufoco, não posso falar-vos mais, e ouvia ao mesmo tempo a voz no transistor, 
numa sala ao lado, como a ouvia o farmacêutico de Carpentras, tranqüilamente 
deitado na sua casa ao lado da mulher. E, nesse momento, tive a sensação duma 
mudança na própria percepção da História, que se colava a tal ponto ao presente 
que já nada os podia separar. (1984, p. 46) 

 

Conforme Nora, na atualidade, o menor acontecimento é vivido como já sendo 

histórico, memorável, inscrevendo-se na história sem ao menos saber se virá a ter alguma 

importância. Essa observação pode ser relativizada diante do tema desta tese, em vista da 

relevância histórica das práticas e representações do MST nas últimas décadas do século passado 

e no tempo presente, não somente no que se refere ao questionamento da estrutura fundiária 

brasileira, mas particularmente na denúncia e apresentação de alternativas às desigualdades 

acarretadas pelo histórico de concentração de riquezas e pela conseqüente exclusão social vividos 

pela maioria da população, desde os primórdios da colonização. 

O campo brasileiro, no tempo presente, reaparece como um espaço marcado pela 

inserção de conflitos e contradições provenientes também do próprio meio urbano, oriundos da 

miséria e opressão impostas sobre os camponeses, obrigados a partirem para as grandes cidades, 

como conseqüência de um processo de modernização conservadora vivida nos anos 70. Todavia 

apresentando ainda, para o cenário nacional, sujeitos que emergiam na cena política do país, 

paralelo aos movimentos sindicais do ABC paulista, dentre outros movimentos. 

Assim, ao participar de um encontro de formação do MST, ocorrido no município de 

Santo Anastácio - SP, em fevereiro de 1997, recordo a observação de Seu Laudenor de Souza, 

dirigente e militante do MST, falecido em acidente de carro em fins dessa década, quando 

assinalou, no grupo de debates do qual eu participava, a partir de sua história de vida e de luta, 

que, ao ser expulso do campo na década de 1970 para a região do ABC paulista, não lhe 

perguntaram se tinha “vocação urbana”, o que acontece comumente no retorno dos trabalhadores 
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da cidade para a terra, sendo corriqueira a indagação: “Vocês têm vocação rural?” O que, 

segundo tal visão, conseqüentemente “permitirá” àquele que for assentado a permanência na 

terra. 

É válido ressaltar que não se pode insistir na ruptura ou distanciamento dos 

movimentos que emergem no campo dos conflitos e antagonismos oriundos da violência social e 

política da cidade. No decorrer das três últimas décadas do século XX, evidências históricas 

vieram demonstrar que a linha que separa o campo brasileiro da cidade é bastante tênue, pois 

ambos encontram-se interligados, guardando, obviamente, as suas especificidades. A afirmação 

do espaço das luzes, em que prevalecia a historiografia sobre o movimento operário, como 

expressão exclusiva das práticas e representações de cunho político e consciente, em 

contraposição ao espaço das sombras, ao campo, visto como “messiânico” e “fanático” 2, passa a 

ser revista.3 

Ariovaldo U. Oliveira ao discorrer sobre a geografia das lutas no campo diante das 

inúmeras imposições e violências vivenciadas pelos trabalhadores sem-terra, dentre outras 

categorias envoltas na problemática das lutas no campo, destaca a resistência dos camponeses na 

busca do direito à cidadania. Conforme esse autor: 

 
[...] se da violência nasce a morte, nasce também a vida. O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra é produto dessa contradição. A negação à 
expropriação não é mais exclusividade do retirante posseiro distante. Agora ela é 
pensada, articulada, e executada a partir da cidade, com a presença dos retirantes 
a quem a cidade/sociedade insiste em negar o direito à cidadania. Direito agora 
construído e conquistado na luta pela recaptura do espaço/tempo, perdidos na 
trajetória histórica da expropriação. (1997, p.14) 

 

A situação conflituosa no campo brasileiro, principalmente nas três últimas décadas 

do século XX, remonta a forma como foi estruturada a propriedade da terra, a economia e as 

relações sociais e de trabalho em nosso país. Diante disso, é importante acentuar que 

paralelamente às imposições dos defensores da ordem e da estrutura agrária vigente, lutas como 

                                                 
2SILVA, Z. L (1993), fazendo um balanço da história social, particularmente sobre a produção historiografica 
brasileira, referindo-se ao homem do campo, afirma que ele emergiu nos estudos das duas últimas décadas do século 
XX, principalmente, dos antropólogos e sociólogos, embora o esforço tenha sido aquém da anális e dos trabalhadores 
operários. Todavia, no contexto desses novos estudos, o homem do campo aparece associado particularmente a 
temas como o “cangaço”, o “messianismo” e as “ligas camponesas”. Movimentos vistos como de natureza “pré-
política”, envoltos no misticismo e na crença cega a valores tradicionais, sem romper com o caráter religioso e 
messiânico.  
3Quanto a essa questão, é válido consultar ainda WILLIAMS (1990).  
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as das populações indígenas, escravas, colonas, bóias-frias, posseiras, sem-terra, etc., são 

referenciais para a compreensão de uma história que - em que se pesem os fatores econômicos - 

não se deu, nem se desenvolve unicamente pelas designações de  “leis lógicas" ou pela "lógica" 

do sistema capitalista, qual seja, a de exclusão, mas também por lutas que evidenciam sujeitos 

históricos contestadores dessa “lógica”, sendo, desse modo, atores de uma história de conflitos e 

de conquistas, de avanços e de recuos. 

Analisar esses sujeitos sociais perpassa o interesse acadêmico e desemboca na 

reflexão do sentido de sua existência e do próprio pesquisador ao se posicionar diante deles na 

tentativa de aproximar-se de mundos de escassez, de violência, mas também de conformismo e 

de resistência que, sob a visão aparente, denotam somente o sofrimento, mas, por outro olhar, 

podem tornar-se reveladores de expressivas lições de vida e de alegrias, caso o olhar não se limite 

às imagens da estrada. Se o pesquisador se predispõe a sentir o interior de um acampamento ou 

de um assentamento, por exemplo, perceberá que são permeados também de alegrias, de festas, 

de utopias e de esperanças. 

Chaveau e Tétard (1999), em citação exposta anteriormente, observaram que a 

discussão da história do presente encaminha também à reflexão da presença da natureza física do 

historiador em seu tempo e no seu tema. Essa consideração remete à importância da narrativa de 

uma experiência por mim vivida, ao ter acompanhado e participado da ocupação de uma fazenda 

pelo MST, no município de Sandovalina, região do Pontal, ocorrida em fevereiro de 1997. Narro, 

então, o que pude vivenciar enquanto presença literalmente física no tempo e no tema. 

Eu não poderia acreditar que fosse possível a violência no campo de forma tão 

desnudada. Quando se assiste pela televisão ou se lê nos jornais, nos sentimos sensibilizados, nos 

emocionamos. Muito diferente é sentir na pele, senão literalmente os projéteis, passado algum 

tempo a memória da violência. Era dia 23 de fevereiro de 1997, a ocupação tinha em torno de 

2000 pessoas. Caminhávamos sem a dimensão de que a violência se materializaria de forma 

abrupta, rápida, certeira. Por isso, quis pensar que aqueles sons que ecoavam e tiniam em nossos 

ouvidos, aproximavam-se de nossos corpos, fossem fogos de artifício numa comemoração da 

tomada da sede da fazenda São Domingos. Por instantes, pensei que presenciava a concretude da 

ocupação, quando em desespero minha irmã, Sueli, naquele momento militante do Movimento, 

pediu que eu me abaixasse, pois não eram fogos de artifício, mas balas. A realidade mostrou-se 

ainda mais crua, quando a Miriam, que caminhava ao nosso lado, caiu de joelhos no chão, e 
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gritou: ‘Sueli, me acertaram!!!’ Miriam levava consigo a bandeira do Movimento, tornando-se 

um dos alvos, juntamente com outros sete trabalhadores. Depois dessa cena, lembro-me 

vagamente da coragem e solidariedade da Toninha ao socorrê-la, juntamente com alguns 

companheiros que seguiam atrás de nós. Eu e minha irmã não conseguíamos fazer outra coisa 

senão juntarmos as mãos e nos arrastarmos por entre o mato, até aonde fosse possível correr... 

Frente ao tema - e nele, a presença física do historiador - vejo a necessidade de trilhar 

os caminhos internos da pesquisa, objetivando, além da análise do espaço físico dos 

assentamentos, refletir sobre as relações sociais estabelecidas no Movimento para a conquista da 

terra, ou seja, a forma como os desejos de entrar e permanecer no MST foram sendo tecidos pelos 

sem-terra, militantes e dirigentes, bem como entender o modo como as estratégias de luta 

definiram-se a partir da persistência dos assentados em permanecer na terra. Por esse ângulo, 

percebi ser preciso percorrer ainda o espaço de construção do conhecimento histórico pela 

reflexão do ofício do historiador e de sua escrita, buscando interpretá-los também como objetos 

de análise, na medida em que inseridos como elementos para esta produção. 

Os problemas indiciam a inter-subjetividade de quem os propõe. Fiz a pesquisa como 

se pudesse falar um pouco dessas vidas, redimensionando o sentido do possível para os diversos 

agentes sociais. Sentido construído quase sempre em situações adversas, as quais, sob o ponto de 

vista economicista, costumeiramente remetem para o discurso da inviabilidade econômica da 

reforma agrária e dos assentamentos em nosso país, sob a justificativa de não serem geradores 

dos “dividendos” visualizados e defendidos pelo discurso da modernização da agricultura. 

Entretanto, o Relatório da FAO (1992)4, dentre outras evidências, acena para mudanças no 

sentido de melhoria da vida econômica posterior ao assentamento e na valorização do sujeito 

assentado em vários aspectos, como na educação, na cultura, nas relações de sociabilidade, etc., 

que vão além dos dados estatísticos apresentados pelos órgãos governamentais para justificar a 

inviabilidade dos projetos de assentamento.  

Tais questões levam-me a repensar o imaginário social construído acerca do MST, e 

as práticas e representações dos assentados em relação às suas condições de vida no decurso de 

suas histórias e no tempo presente, questões que se apresentam na esfera econômica, como, por 

exemplo, nas dificuldades para o plantio, produção e comercialização dos produtos, mas que não 

se encerram nela, pois trazem no seu bojo, sonhos, esperanças, perspectivas, os quais não têm 

                                                 
4 Para uma reflexão da viabilidade econômica dos assentamentos, ver ainda: LEITE, S. (1997). 
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valor de mercado, não são mercadorias, pois práticas e representações humanas construídas 

historicamente a partir de conquistas e de perdas, de avanços e de recuos. 

Por esse prisma, são interessantes as considerações de Veyne na crítica à visão da 

economia como o “motor da história”. Para ele, “[...] atribuir o papel de motor aos dados 

materiais ou à economia é iludir-se num equívoco: é o moinho d’água a causa da servidão, ou o 

fato de utilizar esse moinho?” (1979, p.67). A história, segundo esse autor, é acontecimento, 

sendo o pretenso motor um acontecimento, entre outros, como a difusão do moinho, sua 

utilização, etc. Observa ainda que a história é uma rede de interações. Disso pode-se depreender 

que nela não existe um único e exclusivo motor: “[...] o motor está em todas as partes onde se 

queira encontrá-lo” (1979, p.67). A crítica estabelecida por Veyne à interpretação da economia, 

vista como o “motor” exclusivo e explicativo de toda e qualquer ação humana, objetiva 

denunciar, no meu entender, o reducionismo da história às estruturas econômicas, já que, por essa 

leitura, “os dados materiais” passam a ser vistos independentes dos homens que os produzem.5  

O progresso no campo da historiografia, segundo Veyne, foi alcançado não em vista 

de uma descoberta de mecanismos e motores que explicam a história, mas na conceituação do 

não factual, ou seja, na percepção de que, somados aos dados materiais, ao fator econômico6, 

dão-se ainda os valores, os desejos, as vontades, expressos na cultura e no modo de ser e de sentir 

dos diversos agentes sociais. 

A discussão estabelecida por Montes a respeito da construção da história pela ação 

humana é elucidativa para uma inversão da abordagem fundamentada no determinismo 

econômico visto como explicativo totalizante da história. Conforme Montes: “É certo que os 

homens fazem sua história em condições dadas, determinadas. Fazem-na, contudo. O que 

significa que a história, a sociedade e as relações de poder no seu interior passam pelo agir do 

homem”. (1983, p.21) (grifo da autora) 

                                                 
5Esta leitura encontrou forte respaldo no Estruturalismo, particularmente em ALTHUSSER (1967). Como 
contraponto à leitura de Althusser, destaca-se a obra de  THOMPSON (1981). 
6 Em fins dos anos 60, SÁ JÚNIOR, ao discutir o meio rural nordestino enfocando o desenvolvimento de sua 
agricultura e a função das atividades de subsistência, numa reflexão sobre a viabilidade da reforma agrária, já 
assinalava que: “O argumento de que a reforma levaria o país a um progresso de grandes dimensões, embora seja 
correto, representa, do ponto de vista econômico, uma conveniência, mas não uma necessidade. Quem quiser 
defender a reforma agrária terá de fazê-lo recorrendo a critérios sociais e políticos, superando a estreiteza do enfoque 
puramente econômico”. (1973, p.92) 
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Sérgio Silva, discorrendo sobre “Thompson, Marx, os Marxistas e os outros”, afirma 

que a crítica ao determinismo econômico foi traço marcante do pensamento de E. P. Thompson, 

na medida em que:  

 
A recusa do determinismo econômico e, particularmente, da idéia de classe 
como efeito do modo de produção tem, entre mil e uma conseqüências, a de 
implicar uma reconsideração também da noção de consciência de classe, numa 
linha muito próxima daquela também seguida por Hobsbawm; a consciência de 
classe é aquela que a classe efetivamente produziu, no processo (histórico) de 
seu autoreconhecimento e construção, e não aquela que deduzimos do modo de 
produção. (1998, p.53)  

 

Certeau, ao tratar do lugar social do historiador e, particularmente, da instituição 

acadêmica na “operação histórica”, observa que o discurso científico, ao não analisar sua relação 

com o “corpo social” não é capaz de articular uma prática: “[...] essa relação com o corpo social é 

precisamente o objeto da história, não poderia ser tratado sem também colocar em questão o 

próprio discurso historiográfico”. (1979, p. 22) 

Ao apontar para a “fabricação da história”, esse autor enuncia questões significativas 

para a discussão do ofício do historiador, assim como para se pensar o trabalho com o tema 

específico desta tese: 

 
De resíduos, papéis, legumes, até mesmo de geleiras e de ‘neves eternas’, o 
historiador faz outra coisa: faz deles história. Artificializa a natureza. Participa 
do trabalho que transforma a natureza em ambiente e dessa forma modifica a 
natureza do homem. (CERTEAU, 1979, p.29) (grifo do autor) 

 

Se a história é interpretação, ação humana, forma de captar as esperanças e os 

desejos, cabe ao historiador o diálogo com a sua problemática específica, delineando os caminhos 

a serem trilhados na construção do trabalho, definindo “lugares” de abordagens, como o 

andarilho do qual trata esse autor ao analisar a utilização das técnicas atuais de informação na 

condução da operação histórica, observando “um fenômeno estranho na historiografia 

contemporânea”: 

 

O historiador não é mais um homem a constituir um império. Não visa mais o 
paraíso de uma história global. Ele aí vem circular em torno de racionalizações 
adquiridas. Trabalha nas margens. Sob esse ponto de vista, torna -se um 
andarilho. Numa sociedade favorecida pela generalização dotada de poderosos 
meios centralizadores, o historiador avança na direção das fronteiras das grandes 
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regiões exploradas. ‘Faz um desvio’ em direção à bruxaria, à loucura, à festa, à 
literatura popular, ao mundo esquecido do camponês, à Ocitânia etc., todas até 
então zonas silenciosas. (CERTEAU, 1979, p.35) (grifos do autor) 

 
Tornar-se um andarilho em direção a outras áreas à procura de subsídios para a 

“operação histórica” é parte do ofício do historiador e desta tese, em particular, pois quando da 

produção das fontes e análise dos relatos, fez-se necessário, além das andanças por outras áreas 

do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a geografia, etc., também as 

muitas caminhadas pelas estradas dos assentamentos, e ainda por caminhos que os homens e 

mulheres desenharam em meio aos sítios, rompendo os traçados das estradas, estabelecendo laços 

de vizinhança e ligando as suas casas para além da via oficial. 

Na reflexão do papel do historiador como sujeito condutor da pesquisa, percebo que, 

embora o discurso contemplativo assim pretenda, não há uma neutralidade científica, uma 

isenção de valores na análise, ou uma objetividade plena, independente da temporalidade 

analisada7. Conforme Japiassu (1976), o máximo a que se pode chegar é à objetivação8, sendo 

que, para ele, a busca obsessiva pela objetividade tornou-se uma patologia do discurso positivista 

e de um saber que se julga onipresente, desejando sobrepor-se aos demais saberes na medida em 

que se entende como superior. Nesse aspecto, destaca esse autor que: 

 
[...] nenhuma ciência humana pode ter a pretensão de ser uma determinação 
epistemológica pré-dada, supra-histórica e invariável. Além dos conteúdos 
buscados na teoria do conhecimento, a demarcação real de qualquer ciência 
humana só pode ser levada a efeito no interior da sociedade em que ela é 
praticada. (1976, p.25) 

 
Ao tecer uma discussão para se pensar o trabalho com as fontes orais, Bourdieu 

apresenta observações similares aos autores relacionados, particularmente quanto à produção 

científica e à crítica ao cientificismo: 

 
O sonho positivista de uma perfeita inocência epistemológica oculta na verdade 
que a diferença não é entre a ciência que realiza uma construção e aquela que 
não o faz, mas entre aquela que o faz sem o saber e aquela que, sabendo, se 
esforça para conhecer e dominar o mais completamente possível seus atos, 

                                                 
7Afirmam CHAVEAU e TÉTARD (1999, p.28) que: “[...] antes de ser analista, o historiador é homem, cidadão, ator 
ou espectador, e há alguns anos, tanto em seus escritos como em seus cursos, ele reivindica ou reconhece cada vez 
mais seu próprio pertencimento à história”. 
8Diz JAPIASSU (1976, p.43): “Ora a ‘objetividade’ não existe. O que existe é a ‘objetivação’, uma ‘objetividade’ 
aproximada ou um esforço em conhecer a realidade naquilo que ela é e não naquilo que gostaríamos que fosse”. 
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inevitáveis, de construção e os efeitos que eles produzem também 
inevitavelmente. (1997, p.694) 

 

Não se limitar ao estudo exclusivo das condições de existência material dos 

assentados, da militância e da direção é uma das premissas básicas para a construção desta tese, 

na medida em que proponho interpretá-los, a partir de suas práticas e representações em meio à 

vida e ao trabalho na terra, assim como em meio ao processo de lutas desenvolvido pelo MST, 

não as dissociando das condições materiais, mas entendendo-as ainda como elementos 

primordiais para a compreensão da história e da cultura dos diversos agentes analisados.  

Para tanto, as leituras que se referem à “história vista de baixo” mostram-se 

fundamentais para esta empreitada. Daí a possibilidade de se pensar os camponeses no Pontal do 

Paranapanema não somente pelo enfoque dos fatores políticos ou econômicos, mas também pelas 

diversas formas de ação (as práticas e as representações) tecidas a respeito da terra, sejam 

culturais, sociais, etc., bem como pensar ainda o papel do historiador na produção desta história, 

tendo como premissa a observação de Certeau (1979) de que os campos abertos à produção da 

história não podem ser somente de novos objetos fornecidos a uma instituição imutável, na 

medida em que a própria história entra nessa relação do discurso com as técnicas que o 

produzem. 

 
 
1.2. Os camponeses e a luta pela terra: na busca de suas histórias...  

 

[...] jamais houve época em que a dialética da imposição da dominação e 
da resistência a esta imposição não fosse central no desenvolvimento 
histórico. (THOMPSON, apud NEGRO; SILVA, 1998, p.78) 

 

 

Para entender as práticas e representações dos agentes sociais que compõem o MST 

no Pontal do Paranapanema, em sua interioridade, tendo em vista o sentido da terra expresso nas 

primeiras experiências, é preciso indagar sobre os camponeses e a luta pela terra no decurso da 

história da questão agrária brasileira, buscando reconstruir suas histórias, particularmente em solo 

paulista, para chegar ao tempo presente e entender as práticas dos assentados, militantes e 

dirigentes desse Movimento na região, em suas três ações: a ocupação da fazenda Nova Pontal, 

em Rosana, ocorrida no mês de julho de 1990 – momento em que o MST finca a sua bandeira na 
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região - e as conquistas das fazendas Santa Clara e São Bento, ocupadas em 1991, ambas 

localizadas no 11º Perímetro, no município de Mirante do Paranapanema. Da ocupação dessas 

fazendas derivaram o assentamento Che Guevara/Santa Clara, compreendendo uma área de 

976,45 hectares, composto por 46 famílias, e o assentamento São Bento, com 5.190,50 hectares, 

subdividido em quatro setores e constituído por 184 famílias.  

Apreender a história dos camponeses, buscando entender os seus vínculos com a terra 

enquanto espaço mantenedor da vida, torna-se imprescindível para a compreensão das formas de 

luta que se apresentam na atualidade pelos vários recantos do país, principalmente no que 

concerne às empreendidas pelos diversos sujeitos que fazem parte do MST, ao ocuparem e 

conquistarem as terras num espaço marcado por uma história de grilagens, a exemplo do Pontal 

do Paranapanema, dentre outras formas de violência ocorridas no campo brasileiro, e 

historicamente conhecidas na região desde meados do século XIX. 

A negação do ser sujeito dos sem-terra, na atualidade, devido às condições de vida e 

de trabalho em que comumente se encontram, às margens da rodovia, expostos às situações de 

carência e de exclusão social derivadas do descaso dos poderes públicos, estatais e federais, 

negação efetivada particularmente pela mídia impressa e televisiva, não é elemento novo ou 

característica de nosso tempo, pois denota a forma como as populações rurais pobres brasileiras 

costumeiramente foram tratadas. 

Sabedorias traçadas no conformismo e na resistência9, ou em suas inter-relações, 

foram sendo desenhadas na tentativa de sobreviverem em meio às intempéries que lhes 

acossavam a vida. Formas diversas de luta empreendidas no desbravar dos litorais e interior do 

território na abertura de estradas e extensão das fronteiras para o povoamento; nas roças de 

subsistência formadas por homens pobres livres ao longo do período colonial, e pelos imigrantes 

                                                 
9Utilizo o conceito de conformismo, tendo em vista o sentido que CHAUI (1986) estabelece para a discussão, 
salientando a ambigüidade na composição dos sujeitos, ou seja, nas resistências e conformismos por eles vividas em 
práticas e representações, seja no espaço do bairro, das ruas, seja na forma como concebem o mundo do trabalho, da 
cultura, das relações sociais. Para uma reflexão da resistência, inspiro-me também nessa autora, bem como nas 
considerações apresentadas pelo historiador THOMPSON (1979, 1987), particularmente quando discute as práticas 
sociais, tendo por base as evidências históricas provenientes das lutas das pessoas comuns na Inglaterra do século 
XVIII e no contexto da Revolução Industrial. Não se objetiva aqui a transposição de um conceito originário de uma 
realidade distinta, de forma mecânica, para a realidade brasileira, mas a compreensão de que é possível utilizar-se da 
teoria sem que ela represente uma luva ou o enquadramento da realidade. Daí a necessidade da problematização 
constante do objeto de pesquisa, do indagar sobre as evidências históricas inspirando-me nas práticas dos diversos 
agentes sociais, e no modo como constroem suas vidas. Partindo dessa consideração, busco nas memórias da luta 
pela terra e para nela permanecer, as evidências que lhes dão conformação, revelando as múltiplas possibilidades 
para a escrita da história. 
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nas fazendas de café de meados do século XIX; na teimosia em fundar e permanecer nos bairros 

rurais à volta dos engenhos e das fazendas; na existência das pequenas posses incrustadas nos 

latifúndios e cultivadas pelos roceiros e posseiros; pela insistência em sobreviver em meio ao 

poder do latifúndio e nele inserir-se, acomodando-se, tal como faziam os agregados, etc. Práticas 

das mais diversas foram demonstrando as histórias de luta no campo brasileiro. 

Sabedorias oriundas de práticas e de representações10 de gente de carne e osso, gosto 

e desgosto, que, historicamente, fosse à margem das economias predominantes ou nelas inserida 

precariamente, desnudou, por meio de conformismos e de resistências, histórias passíveis de 

serem apreendidas e valorizadas enquanto propiciadoras da formação de sujeitos que, por vezes, 

se sujeitavam, mas na sujeição também resistiam. Passíveis de serem vistas caso não sejam 

consideradas somente pela leitura das estruturas econômicas vistas como explicativos exclusivos 

da história, mas também pelas ações humanas construídas a partir de desejos que não se encerram 

apenas nas categorias analíticas utilizadas pelo pesquisador . 

No caderno de formação “O MST e a Cultura”, Bogo, expondo a sua compreensão 

sobre “a formação de nosso povo”, chama a atenção para os “[...] pedaços da história de exclusão, 

fragmentada e marcada, como se tivesse sido (e foi) composta aos pedaços que não se 

combinaram” (2000a, p.11). Por essa leitura, afirma esse teórico11 do MST que: 

 
Excluídos como seres sociais não tivemos história regular. As circunstâncias 
sempre foram irregulares, oscilando sempre entre os interesses e as vaidades da 
classe dominante. Sendo assim, a vontade dos senhores sempre foi superior aos 
direitos dos servos, e os primeiros determinam o destino dos segundos, 
imaginando que a força sempre tem primazia sobre a fraqueza. Desta forma, 
estruturaram a sociedade com seus hábitos, costumes, tradições e valores e os 
impuseram sem escrúpulos, a laço, ferro em brasa e baixos salários, 
determinando sempre a produção da existência humana e social a seu modo, sem 
deixar de lado os privilégios. (2000a, p.12) 

 

                                                 
10SILVA, H. R. (2000, p.82) observa que: “[...] a categoria das representações , aplicada à história cultural ou mesmo 
a história em sua totalidade, visaria romper falsos dualismo s que opõem objetivismo e subjetivismo, operando uma 
mediação entre coletivo e individual histórico”.  
11 Ao utilizar a expressão “teórico” estou me contrapondo à leitura de CAUME quando se refere ao papel de Frei 
Sérgio Görgen, no Rio Grande do Sul, qual seja, o de que: “Tornar-se-ia, posteriormente, um dos ideólogos do MST 
gaúcho” (2002, p.182). Recuso-me à utilização da expressão “ideólogos”, na medida em que pode sugerir uma 
leitura de que somente a academia, “neutra” e “isenta de valores”, é capaz de formular teorias sobre os movimentos 
sociais, de pensá-los, cabendo aos “ideólogos” de tais movimentos, por essa conceituação, a incapacidade de analisá-
los. Compreendo, então, que o envolvimento com as práticas dos movimentos sociais, a exemplo das que decorrem 
do trabalho da assessoria, não quer dizer necessariamente a incapacidade de se pensar criticamente tais práticas, 
mesmo percebendo que esse é um dos grandes desafios vividos pelos assessores. 
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Diante dessa afirmativa, é preciso analisar as fendas constituídas pelos camponeses 

na história da questão agrária brasileira. Fendas abertas em meio à violência, mas também à 

resistência. Se não houve uma “história regular”, visto que não há apenas regularidades na 

história, tais fendas denunciaram (e na atualidade denunciam, em práticas expressas pelo próprio 

MST, dentre outros movimentos de luta pela terra), a presença constante de homens e mulheres a 

construírem sua história, num “fazer-se” de vitórias e fracassos, evidenciados no intermitente ir e 

vir de uma terra para outra à busca da “terra prometida”, mas também no modo de vida possível 

na terra conquistada. 

Se “a vontade dos senhores” determinava o destino dos “servos12”, questão que 

necessita ser repensada criticamente, essa determinação requer uma interpretação por uma outra 

leitura que não somente a da submissão e da derrota, logo que, se diante dos dados econômicos, 

derivados dos fatores objetivos, dava-se essa determinação, num outro prisma, os sonhos, as 

esperanças, os desejos de emancipação, enunciavam a subjetividade expressa no desejo de na 

terra permanecerem, e na esperança por melhores dias, alicerçada em valores que o poder da 

coerção e da violência não conseguiam anular. Sendo assim, a afirmação de que os senhores 

determinavam “sempre a produção da existência humana e social”, precisa ser pensada não 

somente pela ótica do dominador, pois como assinala Benjamin:  

 
A luta de classes, que está sempre ante os olhos de um historiador escolado em 
Marx, é uma luta em torno das coisas brutas e materiais, sem as quais não 
haveria as finas e espirituais. Apesar disso, na luta de classes estas últimas não 
estão presentes senão como um espólio que recai para o vencedor. Nesta luta 
estão vivas como confiança, como coragem, como humor, como astúcia, como 
denodo, tendo um efeito retroativo até os tempos mais longínquos. Sempre de 
novo hão de questionar cada  vitória que tenha sido alcançada pelos 
dominadores. Assim como flores movem a sua corola na direção do sol, assim 
também, por força de um misterioso heliotropismo, aquilo que foi se volta para o 
sol que vem nascendo no céu da história. (1991, p.155) 

 

                                                 
12 A própria utilização do termo “servo” necessita ser repensada, demonstrando a necessidade de uma crítica à 
cristalização de determinadas abordagens, como, por exemplo, a de GUIMARÃES (1977), devido a sua defesa da 
existência de restos feudais, e conseqüentemente da “servidão” na estrutura fundiária brasileira. Conforme esse autor 
(1977, p.240), o fio condutor de seu trabalho foi “[...] a luta travada pelos pobres do campo contra o sistema 
latifundiário”. Entretanto, diferente do exposto, compreendo que não foi a luta dos pobres o fio condutor e sim o 
próprio latifúndio, na medida em que se torna, em sua obra, um elemento a sublimar toda a cena. Para o autor, seria 
da desagregação do latifúndio, através das ações do Estado e das classes proprietárias, que surgiriam o progresso e o 
crescimento da economia do país. Ao discutir a reforma agrária, esse autor (1977, p.240) expôs que: “[...] não poderá 
haver Reforma Agrária no Brasil enquanto as idéias das classes dominantes forem as mesmas que constituíram os 
fundamentos ideológicos do sistema latifundiário”.  
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Fenelon também salienta a necessidade de recuperar caminhadas, programas 

fracassados, derrotas e utopias “[...] porque nada nos garante que o que triunfou foi sempre o 

melhor e que os projetos alternativos ou as lutas cotidianas ainda que perdedoras, não devem 

merecer também a nossa atenção de historiadores” (1985, p.25). Essa autora afirma a necessidade 

de recompor uma visão crítica do presente que dê conta de explicar a razão da pobreza, da fome, 

do desemprego. Nesse contexto, destaca a emergência de novos sujeitos políticos advindos das 

lutas e movimentos sociais dos pobres da cidade e do campo no percurso da década de 1980. 

Assim, há uma certa contradição na forma como Bogo (2000a) refere-se aos homens 

e mulheres pobres em vista de suas condições de vida e de trabalho. Se por um lado enfatiza as 

imagens de “sofrimento, miséria e esforço” na referência aos sujeitos já ao nascer e abrir os 

olhos, por outro observa ainda o “[...] carinho, aconchego, gritos de felicitações de quase uma 

dezena de meninos que circulam ao redor da cama ou do berço, comemorando o aparecimento de 

mais um irmão” (2000a, p.12). Ressalta então que tais circunstâncias “[...] moldam os pobres 

como vidraças das janelas que só podem ser talhadas daquele tamanho”. (2000a, p.13) 

Ante a essa afirmativa, entendo não haver moldes para a dimensão da vida. Se as 

condições de miséria imprimem o talhe, ou seja, a maneira como são formatadas as relações de 

trabalho e de vida, as histórias de vida derivadas da “economia moral”13dos sujeitos, bem como o 

desejo de dimensioná-las para além das condições econômicas também interferem nesse molde, 

seja no colocar a cortina simples, mas bem tecida, colorida, ou mesmo nas flores que enfeitam a 

janela, tirando-lhe a uniformidade ou o seu enquadramento. Se há a medida para a imposição da 

objetividade, expressa nas condições de miséria derivadas do fator econômico, o subjetivo 

imprime a rebeldia, a negação do espaço enquadrado, ainda que não se altere o seu tamanho, caso 

a visão seja tomada pelo ângulo de superfície. Questões tão caras para os camponeses do MST e 

cotidianamente demonstradas, senão em sua teoria, com vida e dinamicidade nas práticas e 

representações que os homens e mulheres estabelecem pelos vários recantos do país como, por 

exemplo, nas práticas dos assentados no Pontal do Paranapanema, na tentativa de resistirem e 

permanecerem na terra mesmo diante da política agrícola, presente nos anos 1990, expressamente 

excludente no que diz respeito ao fornecimento de condições mínimas para que o pequeno 

produtor pudesse produzir e viver na terra. Observa-se ainda esses desejos no trabalho da 

militância e da direção, a impulsionar a necessidade das lutas por parte dos assentados e 

                                                 
13 Sobre o conceito de “economia moral”, ver: THOMPSON (1998).  



 51 

acampados, independente das condições adversas, evidenciadas nas constantes perseguições por 

eles sofridas, devido à “judiciarização” dos conflitos no campo14, acelerada com o governo 

Fernando Collor de Mello e aprofundada no de Fernando Henrique Cardoso. 

Apreender a história do MST no Pontal e das pessoas que dele fazem parte implica 

para o historiador entender o meio rural não como o campo idílico em que inexistam as relações 

de poder, ou por outro lado, pela interpretação derivada na conotação do “fanático”, 

“messiânico”, “arcaico”, mas como prenhe de conflitos, de ambigüidades e de contradições, 

denunciador da forma como os homens e mulheres agiam e agem historicamente, em tempo e 

espaço determinados pelas suas condições de vida e de trabalho. Conduzido ainda pelos sonhos a 

nortear essas histórias, partindo das condições materiais15, mas não se limitando a elas ao 

possibilitar a apreensão de histórias de vida por entre práticas e valores, que não somente as 

designadas pelo poder e a lógica do capital. 

É também parte das preocupações desta tese voltar o olhar investigativo para o meio 

rural procurando compreender como se construiu, no imaginário da sociedade brasileira, a figura 

do atraso, negação do moderno para se pensar os camponeses. Pude perceber que as imagens de 

ambos os espaços – o rural e o urbano – aparecem, principalmente a partir de meados do século 

XIX, como sendo contrapostas. Imagens, conforme Naxara, intensificadas no imaginário popular 

no adentrar do século XX: 

 
[...] a cidade como luz, o campo como trevas – a cidade como sabedoria, o 
campo como ignorância. Esta antítese, que vinha dos meados da segunda metade 
do século XIX, foi intensificada à medida que se adentrou o século XX. A 
necessidade quase compulsiva de se pensar um Brasil moderno, de se procurar 
uma identidade nacional que fizesse frente às idéias de modernidade tornou essa 
antítese visível, gritante até. (1998, p.118) 

 
Salienta essa autora que: “O certo é que a imagem da população brasileira como 

imatura, despreparada e indolente foi largamente difundida na passagem do século XIX para o 
                                                 
14Sobre este ponto, assinala FERNANDES, B. M. (2001, p.20) que: “A militarização da questão agrária tem sido 
uma cerca à luta dos trabalhadores. Na década de 90 emergiu uma nova cerca: a judiciarização da luta pela terra, 
representada pela intensificação da criminalização das ocupações e na contínua impunidade dos mandantes e 
assassinos dos trabalhadores”.  
15D’INCAO (1979, p.21), ao refletir sobre o bóia-fria na Alta Sorocabana, salientava, nos meados de 1970, que as 
relações de produção, em última instância, seriam as determinantes das relações sociais, sendo desnecessário, para a 
análise do bóia-fria, levar em conta critérios como “natureza do trabalho, habitação, saúde e educação”. Nos anos 80 
essa autora procedeu a uma revisão de suas afirmações anteriores, salientando que: “[...] cometi o erro que todos os 
intelectuais então cometeram. Projetei para os trabalhadores a minha própria consciência. Isso aconteceu com 
freqüência nos anos 60 e 70. Hoje, os movimentos sociais mostram que os trabalhadores se manifestam por caminhos 
diferentes do que a gente esperava”. (D’INCAO, EXAME, 30/05/84) 
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XX, tornando-se parte da memória coletiva dos brasileiros e encontrando, ainda hoje, grande 

aceitação”.(NAXARA, 1998, p.145) 

A representação do camponês na figura do atraso, negação do moderno, sinônimo de 

tudo o que deveria ser confrontado para a constituição de um mercado de trabalho, edificou a sua 

imagem pela tentativa de anulação de seus saberes16. Se o que se apresenta no tempo presente, 

para parte da organização do MST, é a afirmação de que os seus saberes fazem parte do atraso, e 

por essa linha de abordagem, apresentam-se como “inferiores” ao saber “transformador”, 

sistematizado, daí as suas práticas serem compreendidas como carregadas de “vícios”, 

necessitando serem apuradas e moldadas de acordo com o saber que se deseja impor, isso resulta 

de uma visão de que é necessário que esses homens e mulheres se incorporem à ordem 

capitalista, como peças a ajustar-se nas engrenagens do sistema, e nesse meio procurarem a sua 

transformação, já que seria o acirramento das contradições do capital a enunciar sua condição de 

peças e a possibilidade de superação.  

Uma das premissas para essa interpretação, sustentada no próprio interior do MST, a 

partir de Moraes17, é a perspectiva de que o desnudamento do conflito entre o capital e o trabalho 

propiciaria a emergência da consciência política, resultando na constituição da “consciência de 

classe”. Daí, por esse entendimento, os operários, trabalhadores das indústrias, encontrarem-se 

mais capacitados para esse decifrar, visto que o seu cotidiano propicia situações diretas de 

conflito entre capital e trabalho18. Por essa leitura, seria em meio ao conflito, de forma paulatina, 

que adviria a consciência transformadora e a inversão dos valores tradicionais. 

                                                 
16É válido observar, a partir de SILVEIRA (1997), que nas correntes literárias paulistas de final do século XIX e 
primeiras décadas do século XX houve a busca de uma representação do nacional, em que o bandeirante, de início, 
tornou-se a figura escolhida para o que se visava. Com o desenvolvimento da economia cafeeira, emerge, em solo 
paulista, a imagem do caipira como o símbolo da nacionalidade. Entre a qualificação e a desqualificação, conforme 
SILVEIRA, houve, então, uma “pluralidade de construções sobre o caipira”, a exemplo da criação valdomiriana 
estudada por essa autora, em que o caipira é compreendido de forma positiva. Salienta SILVEIRA (1997, p.36) que, 
para Valdomiro: “A ‘raça caipira’ se afigurou como um complexo de honradez que, segundo a reconstituição da 
árvore genealógica da personagem, é fruto de um sentimento de orgulho por ele descender daquele antepassado 
galhardo”. Entretanto, há de se observar que no decurso do século XX permaneceu no imaginário da população a 
leitura de desqualificação, sinônimo do Brasil de atraso, do Brasil arcaico. 
17Em vista das práticas do MST evidenciarem o papel dos camponeses sem-terra, enquanto construtores de sua 
história, contraditoriamente, a negação de seus saberes, considerados arcaicos, artesanais, pode ser encontrada, como 
salientado na Introdução, num dos referenciais clássicos para os cursos de formação desse Movimento. Nesse 
aspecto, ver: MORAES (1986), particularmente o Capítulo III, intitulado: “Vícios (ou desvios ideológicos) 
determinados pelas formas artesanais de trabalho”, em que esse autor expõe o que considera como limites do 
campesinato.  
18IANNI (1968), referindo-se ao período pós-1945, assinala que no meio urbano aumenta o contingente de 
trabalhadores “sem qualquer tradição política”, por terem o horizonte cultural marcado por valores e padrões do 
mundo rural. No mundo rural, conforme o autor (1968, p.57): “[...] predominam formas patrimoniais ou comunitárias 
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No trabalho de campo, antes da entrevista, expressivo número de assentados dizia 

nada saber, justificando-se por serem analfabetos, “desconhecerem as letras”. Porém, num 

inverso a essa afirmativa, o que pude perceber, no desenrolar das entrevistas, foi uma riqueza 

fundamentada nas histórias de vida e de lugar, ao narrarem os diversos tempos da luta, com 

enfoque para a situação vivida no momento anterior ao acampamento e o que se vive no presente. 

Dimensões da importância da terra de trabalho foram sendo apresentadas pelos sujeitos 

pesquisados, em histórias que enunciam saberes legitimadores das práticas do cotidiano na 

persistência em permanecerem na terra, ainda que diante de inúmeras dificuldades financeiras. 

Nesse ponto, é preciso repensar a afirmativa corriqueira de inexistência dos saberes dos 

camponeses, advinda da leitura que se fez acerca da constituição do povo e da nação pela elite 

brasileira no correr do século XIX e nas décadas iniciais do século XX.  

A visão do povo “bestializado” intitulada por Aristides Lobo, como denunciou 

Carvalho (1991) na discussão da participação das pessoas comuns no nascimento da República, 

precisa ser repensada para uma inversão da interpretação pejorativa e diminutiva dos seus 

saberes. Se hoje o olhar para o campo ainda sinaliza para a imagem do atraso e do rústico, em 

contraponto à cidade, símbolo das luzes e do moderno, essa interpretação advém, dentre outras 

fabricações, daquelas que encontraram solo para se enraizar, como, por exemplo, a imagem do 

“jeca”, criada por Monteiro Lobato, e alimento para a negação do trabalhador nacional, efetivada 

pela elite brasileira na discussão de quem viria a substituir a mão-de-obra escrava. Assim, os 

trabalhadores nacionais foram vistos naquele momento como inferiores, sendo valorizados 

apenas no momento em que começaram a emergir problemas para a continuidade da imigração, 

principalmente nos anos que se aproximavam da Primeira Grande Guerra.  

Ainda sobre essa leitura, lembro-me que na escola onde eu estudava, em idos de 

1980, era comum a expressão: “É doido ou veio da gleba?” A gleba tornava-se sinônimo da 

irracionalidade, da loucura e da negação do saber, sendo esse visto como presente somente na 

cidade, ainda que, no caso, a cidade de Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, fosse um 

pouco a extensão do meio rural. Desse modo, as expressões são incorporadas como naturais, 

parecendo não ter história. A própria interpretação dos trabalhadores sem-terra apresentada pelos 

                                                                                                                                                              
de organização de poder, da liderança e da submissão, etc. Em particular, o universo social e cultural do trabalhador 
agrícola (sitiante, parceiro, colono, camarada, agregado, peão, volante, etc) está delimitado pela religião, a violência 
e o conformismo, como soluções tradicionais. Esse horizonte cultural modifica-se na cidade, na indústria, mas de 
modo lento, parcial e contraditório”. 
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meios de comunicação como o sinônimo de “vadios”, “bandoleiros”, “preguiçosos”, “daqueles 

que não querem trabalhar”, carrega consigo uma conotação histórica, denunciadora da forma 

como os camponeses foram tratados ao longo da história da questão agrária brasileira. 

Os contornos dessa representação, no tempo presente, já não são os mesmos, em 

decorrência dos avanços na fabricação de imagens, veiculação e aceitação pelo público, todavia 

os interesses implícitos nessa produção permanecem com a imposição da sustentação de poderes, 

sejam políticos, econômicos, culturais, etc., centrados na elite. Contraditoriamente, centrados 

também no seio de interpretações do MST, já que, em grande parte de seus documentos, há uma 

leitura que se impõe pela perspectiva da “vanguarda”, daquela que “conduzirá a massa” para os 

caminhos da transformação social, por essa encontrar-se incapacitada de caminhar. 

No tempo presente, ao pensar os relatos coletados entre os assentados, a militância e a 

direção do MST no Pontal, sem perder de vista - como ressaltado na Introdução - o fato de que há 

assentados que permanecem militantes e dirigentes, as histórias narradas, particularmente a dos 

assentados, fundamentam-se, em grande parte, na exposição de saber tradicional, em que se 

destaca a preocupação em permanecerem no espaço em que a família possa ser gerida pela “terra 

de trabalho”19, o que não lhes impossibilita apresentar ainda o horizonte da luta para a 

permanência na terra como sinônimo de um desejo partilhado junto ao coletivo, como por 

exemplo, o desejo das transformações sociais.20 

Desse modo, terra, família e trabalho tornam-se uma tríade a explicitar a vida e a 

cultura dos camponeses assentados no Pontal do Paranapanema, evidenciadas em valores que 

sinalizam para o que se vive na atualidade, mas trazendo consigo a memória do tempo do 

acampamento, visto como um espaço de transitoriedade, em que o desejo da conquista da “terra 

do trabalho” dava-lhes a sustentação, o alimento, para a participação nas várias ações organizadas 

pelo MST. O tempo presente explicita valores que, sendo semelhantes para grande parte dos 

                                                 
19Acerca da discussão da “terra de trabalho”, é necessário pensar a reflexã o estabelecida no documento – já citado - 
produzido para o trabalho pastoral da Igreja Católica, organizado pela CNBB (1980). Nesse documento, José de 
Souza Martins faz uma distinção entre a “terra de trabalho” e a “terra de negócio”, salientando, já naquele momento, 
que ao homem do campo importava fundamentalmente a terra enquanto espaço mantenedor da vida pela 
possibilidade de nela trabalhar, criar os filhos, sustentar a família. A análise desta fonte será mais pontuada no 
capítulo 3. 
20As considerações de WOORTMANN (1990, p.17) são sugestivas para se pensar a questão do novo e do velho 
amalgamados para a análise do modo de vida das populações rurais pobres: “[...] o apego à tradição pode ser o meio 
de sobreviver à grande transformação: manter-se como produtor familiar em meio ao processo mais geral de 
proletarização ou de empobrecimento. A tradição, então, não é o passado que sobrevive no presente, mas o passado 
que, no presente, constrói as possibilidades do futuro”. 
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militantes e para os dirigentes daqueles que viveram no acampamento, se diferenciam dos 

almejados pela maioria dos assentados, já que, conquistada a terra, é preciso então, para o 

camponês, fazer com que ela produza, produzindo com isso a própria vida e a possibilidade de 

permanecer camponês. 

O saber da “terra de trabalho”, conforme os relatos, fundamenta-se no que os homens 

e mulheres assentados consideram um direito costumeiro: o solo para a produção de alimentos e o 

conseqüente sustento da família. A luta para a permanência na terra, por esse ângulo, sendo um 

instrumento de transformação da sociedade, torna-se também referência para o presente e futuro 

na “terra de trabalho”. Lutas que se dão em outras frentes, as quais, é preciso salientar, não se 

limitam ao espaço da produção na terra, já que evidenciadas, desde a ocupação do espaço da 

memória – no relembrar dos tempos de outrora como alicerce e alimento para a atualidade - às 

práticas empreendidas pelo MST, ainda no presente, a exemplo da participação em ações como 

fechamento de bancos, ocupação de órgãos públicos, como o ITESP, responsável pela assistência 

técnica nos assentamentos, etc. Lutas que contam, mormente, com a participação dos assentados, 

por entenderem que a continuidade na terra dar-se-á a partir daquilo que conseguirem edificar, 

como afirmam Seu Valdemar e Seu Evangelista:  

 
Porque o acampamento é um começo de luta, você não aprende nada, só aprende 
a lutar pra conseguir, e depois que você consegue..., no assentamento aí você vai 
ter outra luta pra conquistar os recursos, o que é difícil também, porque o 
governo não pode liberar os recursos, ele só libera atrasado.21  

 
[...] se alguma coisa não está dando certo é por falta de um governo que vem 
olhar pra terra, mas nós não podemos esperar por isso, nós temos é que fazer o 
que nós pudermos.22 

 

A obra de Antonio Cândido, derivada de um estudo do município de Bofete, no 

estado de São Paulo, entre os anos de 1948 e 1954, ao expor os meios de vida e a cultura de um 

agrupamento de caipiras, é elucidativa para demonstrar o quão importante é para o camponês a 

“terra de trabalho” e a “produção de alimentos”, já que importa fundamentalmente a constituição 

da base alimentar de sua família. A mistura, principalmente a carne, se lhe falta por um longo 

tempo, é sinônimo para ele da incapacidade de gerir a sua vida e a de seus familiares.  

                                                 
21 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
22 ENTREVISTA. Evangelista e Nadir. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
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Essas considerações me levam ao relato de Seu Dezinho. Conta, esse narrador, que 

por muitos anos trabalhara de bóia-fria em Nova Londrina, PR, e aos sábados não tinha nem 

mesmo a mistura. A ocupação da fazenda Nova Pontal é o princípio de sua luta no MST, 

percorrendo os acampamentos nas fazendas São Bento, Santa Clara, entre outras, até ser 

assentado na gleba XV de Novembro. Para esse senhor, de idade já avançada, é a terra que lhe 

propicia “viver mais sossegado”, ter a “mistura”: 

 
Então eu acho que as pessoas que tiver vontade de viver mais sossegado é na 
terra. Na terra que eu fui bóia -fria em Nova Londrina. Só Deus e eu é que sabe a 
minha situação. Eu levantava às cinco horas e ia pra aquele varjão trabalhar, e só 
chegava de noite. E às vezes no sábado ia fazer compra e não tinha o que 
comprar de mistura[...]23  

 

Um outro relato que evidencia a importância da comida para os camponeses é o do 

Seu Geraldo. Ao ser indagado sobre o que mais lhe marcou no processo de lutas vivido no tempo 

anterior ao assentamento, assim falou: 

 
Olha, é ..., tem muita coisa, tem muita coisa, e eu guardo. Mais de vez em 
quando eu lembro [...], acho que quase no começo, de um dia que eu fui 
trabalhar. Eu não tenho vergonha de contar o que passa comigo, só tenho 
vergonha de contar se eu fazer alguma coisa que ninguém gosta, sabe? Isso aí eu 
repugno contar, e não faço também, graças a Deus. Foi um dia que eu fui 
trabalhar, colher algodão. Levei uma abóbora cozida com feijão. Aí eu vi ..., 
comecei a comer aquilo, e vi que umas pessoas tava olhando em mim. Aí parei, 
sabe? Parei, guardei e trabalhei o dia inteirinho sem comer. Isso aí eu me lembro 
até hoje [...] Mas graças a Deus, agora tem!! Tem aí, óh!! Tem feijão [...] Se 
alguém chegar aqui, óh!! E quiser comer, nós temos comida pra dar.24  

  
Discorrendo sobre o cardápio dos caipiras, Antonio Cândido salienta a importância 

do feijão em detrimento do arroz, bem como o papel das misturas nas representações mentais dos 

sujeitos pesquisados:  

 
[...] o feijão é o chefe da mesa. Os pobres cardápios  apresentados dão 
testemunho disto, pela constância da base e pela quantidade parcimoniosa das 
misturas, com as quais se ocupa sem cessar o desejo insatisfeito. Elas constituem 
elemento importante nas representações mentais do caipira, sendo sem dúvida 
um dos fermentos recalcados de inquietação. Sobretudo se considerarmos que, 
nas condições atuais, o seu número aumenta teoricamente, diminuindo cada vez 
mais a possibilidade de adquiri-las. (1982, p. 135) (grifo do autor) 

  
                                                 
23 ENTREVISTA. Dezinho e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
24 ENTREVISTA. Geraldo e Severina.  São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Nessa análise da importância social dos alimentos e de seu valor simbólico para os 

caipiras, bem como do impacto da escassez dos alimentos proferidos no contexto de crise social 

em que viviam na época da pesquisa, Antonio Cândido observa que: “[...] as considerações feitas 

[...] permitem interpretar este mito como sacralização de emoções ligadas à subsistência, e como 

verdadeira projeção da ‘fome psíquica’- com tudo que ela comporta de interferência na 

personalidade e na visão do mundo”. (1982, p.198) 

Na reflexão do tempo presente vivido pelos assentados em sua luta cotidiana na terra, 

e na tentativa de compreensão de como se dão as suas práticas e representações face ao MST e à 

terra conquistada, percebo que os desejos dos camponeses se chocam, por vezes, com os 

princípios de uma nova ordem e de um novo sistema, almejados pela militância e pela direção do 

Movimento, já que a “terra de trabalho” torna-se, num primeiro plano, a referência para a 

produção e para a “fartura” da comida. O exemplo da importância da mistura, nos casos 

relacionados, referenda o sentido da terra como o de produção de alimentos, ou mesmo, como se 

apreendeu em inúmeros casos, de criação do gado leiteiro. Se cumprindo minimamente essa 

função, qual seja, a de fazer com que a família possa dela se alimentar, tirar o sustento, torna-se 

também espaço para a emergência de novas lutas.  

Assim, elementos como a solidariedade, a confiança, o respeito ao outro, premissas 

de um novo sistema que a direção do MST e a militância visam alcançar, encontram-se nas 

práticas e representações dessas pessoas desde os tempos do acampamento. Estão presentes 

também no assentamento, como, por exemplo, na troca de dias de serviços entre os assentados do 

setor I (Santo Antônio) no São Bento, na tentativa de diminuírem as perdas resultantes do plantio 

da mandioca25. Dessa maneira, os saberes do camponês são frutos oriundos mais de um saber que 

se constrói na luta cotidiana pela sobrevivência, na lida com a terra para o auto-sustento familiar 

do que pelo saber construído a partir de um ideário do Movimento, qual seja, da visão 

transformadora e revolucionária do meio social.  

Mas, para o aprofundamento dessa discussão, é preciso retomar a história das 

relações de trabalho no Brasil e dos sujeitos nela inseridos, principalmente no que se refere aos 

papéis que os camponeses desempenharam no campo brasileiro, ao escrever suas histórias de luta 

na terra por entre engenhos, fazendas, campos, veredas, rios e matas pelos seus pés percorridos, 

                                                 
25 Pude apreender essa prática no ano de 2002, momento em que realizei parte do trabalho de campo.Mas, essa 
questão será trabalhada no Capítulo 4, particularmente no item 4.4. O setor 1 do assentamento São Bento: práticas e 
representações comunitárias.  
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por suas mãos trabalhadas. Sem perder de vista o mundo da economia e da sociedade que 

circundava ou margeava esses sujeitos, imputando-lhes a violência, a expropriação, a expulsão, 

porém, sem que conseguisse, de um todo, retirar-lhes os sonhos ou podar-lhes os espaços de luta, 

de sobrevivência, de acomodação e de resistência . 

Faz-se necessário, então, repensar a forma de colonização do Brasil, principiando por 

Prado Júnior (1975). Para esse autor, diferente das colônias inglesas da América do Norte, onde 

desde o início da colonização predominou a mão-de-obra européia, no Brasil e na América 

espanhola não se chegou nem a ensaiar o trabalhador branco. Isso porque, afora outras questões, 

nem na Espanha, nem em Portugal, havia, como no caso da Inglaterra, braços disponíveis e 

dispostos a migrar a qualquer preço.  

Por outro lado, Ferlini discute a importância da utilização da “massa branca livre” no 

contexto de expansão da economia açucareira e na defesa do solo brasileiro, já no início da 

colonização. Partindo da análise do Engenho Sergipe do Conde, em Pernambuco, na primeira 

metade do século XVII, assinala essa autora que: “A exploração sistemática requeria esse 

substrato branco, que no dizer de Florestan Fernandes constituía verdadeira ‘argamassa para-

militar, usada como uma aríete na defesa das povoações’”.( FERLINI, 1988, p.210) 

Afirma Ferlini que se transferir para a Colônia implicava para os degredados uma 

possibilidade de qualificação econômica e social. A requalificação “[...] teoricamente era possível 

na Colônia”, em vista das riquezas que conseguissem retirar da exploração da terra, o que poderia 

ser realizado pelos lavradores da cana, dependendo da modalidade em que se encontravam no 

nordeste açucareiro: se lavradores da cana livre, essa possibilidade tornava-se mais palpável; se 

lavradores da cana cativa ou arrendatários, as dificuldades apresentavam-se mais eminentes. 

Nesse sentido: “Terra e escravidão entravam assim nesse processo de reabilitação, de 

enobrecimento”. (1988, p. 211) 

No mundo do açúcar no nordeste, ressalta a autora, a hierarquia entre senhores, 

proprietários e arrendatários demonstrava o fracionamento da classe dominante e o 

tensionamento entre colonos brancos e senhores de escravos. Dentre as categorias de lavradores 

da cana, sendo eles livres, obrigados e arrendatários, os últimos eram o grupo mais instável e 

inseguro do processo produtivo, conforme os cronistas coloniais.(FERLINI, 1988) 

Dentre as diversas categorias de sujeitos que compunham o universo colonial, 

destaca-se inicialmente a utilização da mão-de-obra indígena e, logo em seguida, a negra, a expor 
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o mosaico de violências nas relações de trabalho e de vida estabelecidas desde a Colônia. As 

relações sociais e econômicas no Brasil-Colônia e Império mantinham sob seus patamares a 

exploração da força de trabalho escrava e dos homens pobres livres. Por outro lado, como 

observado, deparavam-se também com os conflitos geradores da forma como elas eram impostas. 

A monocultura (de produtos como a cana-de-açúcar, o café, etc., destinados para o 

mercado europeu), a escravidão e o latifúndio caracterizaram, para a historiografia inspirada em 

Prado Jr., dentre outros autores, o tripé a sustentar o desenvolvimento da Colônia e 

posteriormente do Império, alternando-se apenas os produtos cultivados. Entretanto, é preciso 

salientar que a interpretação da história centrada no tripé, visto como explicativo do “todo 

econômico e social”, encerra a possibilidade de análise do campesinato no espaço da economia 

senhorial e de produção para o mercado externo, e pouco sobra para se repensar as práticas 

sociais como conflituosas, trazendo em seu bojo as lutas dos escravos26, roceiros, posseiros, 

colonos, etc., presentes numa ordem que, se desejava apresentar-se como homogênea, não 

conseguia, porém, suplantar as diversas formas de resistências enunciadas no seu interior, em 

práticas que não se limitavam ao que os fatores econômicos, por si só, determinavam. 

A agricultura de subsistência, fonte importante para o abastecimento interno e meio 

de vida das populações pobres27, através do plantio de roças de milho, mandioca, feijão, abóbora, 

produtos oriundos da “brecha camponesa”28 e do cultivo de pequenas posses pelos camponeses 

livres29, também evidencia a fragilidade da interpretação centrada no tripé. 

Azevedo, ainda que trate da problemática do negro no imaginário das elites do século 

XIX - essas preocupadas em moldar o mercado de mão-de-obra livre pela imigração –, faz 

considerações relevantes para se pensar a leitura dos conceitos definidos a priori, sobrepondo-se 

às práticas e representações dos sujeitos: 

 

                                                 
26 Existe uma vasta bibliografia sobre a escravidão, com enfoque para as formas de resistência e de acomodação. 
Dentre ela, destaco autores como: LARA (1988); CHALOUB (1990); AZEVEDO (1987); SCHWARTZ, L. (1987); 
EISENBERG (1989); SCHWARTZ, S. (2001), etc. 
27LINHARES e SILVA (1981, p.119) discutem a importância da agricultura de subsistência no Brasil desde os 
tempos mais remotos, destacando o papel desempenhado pelos homens pobres em meio a ela, particularmente em 
relação ao povoamento: “Como uma atividade menor, do ponto-de-vista do sistema de poder dominante, apesar de 
sua extensão e do número de pessoas que ela ocupa, a agricultura de subsistência torna-se, assim, a retaguarda da 
atividade maior que é voltada para o comércio metropolitano. Coube-lhe, entretanto, embora encarada como 
atividade menor, o papel de ocupar a terra, desbravando-a e povoando-a, de modo a cumprir as tarefas que lhe forem, 
gradativamente, exigidas”. 
28Sobre a “brecha camponesa”, consultar CARDOSO (1987). 
29Quanto a essa questão, consultar MARTINS, V. (1995). 
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Raramente entrevistas, a nã o ser quando tem uma perspectiva explicitamente 
antropológica, as relações humanas e sociais ficam obscurecidas pela visão das 
relações de produção determinadas por aquele esquema implacável de 
desenvolvimento das forças produtivas. Ao final, tudo o que nos resta é 
reconhecer uma racionalidade imanente à história ou a tão mencionada ‘lógica 
do capital’ e, a partir dos resultados tidos por inevitáveis (frutos desta mesma 
lógica...) procurar explicar porque se formularam determinadas políticas, porque 
se construíram determinadas instituições, porque determinados agentes se 
marginalizaram em vidas miseráveis enquanto outros ascenderam social e 
politicamente. (1987, p.28) 

 
Essa autora tece críticas à visão da história centrada na explicação do fim da 

escravidão pelo prisma exclusivo das racionalidades econômicas, anteriores à própria análise e 

práticas dos sujeitos, como, por exemplo, a leitura de que o mundo do trabalho, no século XIX, 

somente se alterou devido à percepção dos senhores de engenho e fazendeiros do café de que o 

sistema escravocrata estava chegando ao fim. Nesse sentido, a permanência da escravidão 

apresentava-se como irracional.  

Na historiografia brasileira predominante nas décadas de 1960 e 197030, 

costumeiramente emerge a explicação de que a abolição e, conseqüentemente - para a formação 

do mercado de trabalho -, a imigração só poderiam ter se dado por meio da superação das 

relações pré-capitalistas e da emergência das relações capitalistas, em sua plenitude, derivando na 

constituição do mercado de trabalho livre através do assalariamento. Para tanto, aos senhores de 

engenho e fazendeiros do café, interessava não os trabalhadores nacionais, camponeses livres e 

forros, mas os imigrantes, de preferência europeus. 

Essa leitura pressupõe que o acirramento das contradições entre o capital e trabalho, 

principalmente a partir do final do século XIX, levaria, ao mesmo tempo, tanto à superação da 

carência de mão-de-obra advinda do fim da escravidão, quanto à possibilidade de fazer emergir, 

nas primeiras décadas do século XX, o trabalhador potencializado para as transformações 

revolucionárias: o operariado.  

Daí a interpretação da incapacidade dos camponeses em adentrarem à nova ordem, 

bem como, posteriormente, a construção da figura do jeca tatu “como síntese de brasilidade” 

(NAXARA, 1998, p.20), erigida por Monteiro Lobato, em 1914, e reformulada por esse escritor 

em 1918, com o surgimento do jeca tatuzinho, tendo a sua história difundida pelo laboratório de 

Cândido Fontoura.  

                                                 
30Como um clássico da historiografia brasileira na linhagem do determinismo econômico, destaca-se a obra de 
GORENDER (1980), em que prevalece a leitura do escravo visto como “mercadoria”, “coisa”. 
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Na segunda imagem produzida por Lobato, destaca Naxara que o jeca se recupera, sai 

do estado de letargia e se transforma num grande fazendeiro, pois, diferente do jeca tatu original - 

o desterrado -, ele se tornara proprietário. Entretanto, a figura que prevaleceu no imaginário da 

população foi a do “jeca tatu opilado” (NAXARA, 1998, p.31), utilizada como sinônimo da 

negação do trabalho e explicativo do “parasitismo” dos camponeses. A desqualificação do pobre 

livre, branco ou não, remonta às origens da história do Brasil, já que: 

 
No período colonial ela consistiu base de legitimação e justificativa da 
permanência da escravidão, uma vez que o escravo foi escolhido e eleito como o 
elemento de trabalho por excelência, permanecendo a população livre 
despossuída marginalizada na sociedade que aqui se criou e desenvolveu ao 
longo de três séculos. (NAXARA, 1998, p. 45) 

 
Caberiam aspas nos termos “escolhido” e “eleito”, utilizados por Naxara, para se 

pensar o escravo, na medida em que podem sugerir o inverso das questões presentes na história 

das relações de trabalho e vida no Brasil desde a Colônia. O ato de desqualificar o homem pobre 

livre como mão-de-obra para o trabalho nos engenhos e fazendas, não quis dizer a qualificação 

do escravo, mas a justificação do tráfico negreiro e do controle que se desejava impor 

notadamente pela violência, evidenciada, dentre outras formas de ação, no “controle”. (LARA, 

1988). 

Como sugere Azevedo (1987), se a história da questão agrária brasileira for vista 

exclusivamente pelo prisma da contradição capital e trabalho, apresenta-se como negadora das 

potencialidades históricas, sendo entendida não pelas práticas sociais, mas tão somente pelas 

determinações econômicas, transformando os sujeitos basicamente em apêndices quase 

desnecessários para o capital31. Nesse sentido, o campo de possibilidades da história encerra-se 

em interpretações e conceitos preconcebidos, os quais determinam por onde e por quais vias a 

história e os homens devem caminhar.  

Busca-se eliminar, desse modo, as práticas e representações dos camponeses, 

principalmente daqueles que compunham a classe menos abastada ou em condições miseráveis 

no decurso da história, em favor de teorias explicativas a partir de modelos economicistas, 

                                                 
31Para a percepção dessa postura é preciso consultar o texto de WANDERLEY (1985). Nesse texto a autora delineou 
a produção historiográfica sobre o trabalhador rural, chamando a atenção para a leitura de teóricos como PRADO 
JUNIOR, PALMEIRA, MARTINS, dentre outros. Na acepção dessa pesquisadora, bem como de alguns autores por 
ela discutidos, o trabalhador rural, no percurso de toda a sua história, serviu tão somente como um apêndice do 
capital. Desse modo, para WANDERLEY, não importa a análise de suas lutas, mas a sua percepção e conceituação 
enquanto “trabalhador para o capital”. 
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dissociados da análise das evidências e práticas desses agentes, pois semeados num terreno 

infértil a tais representações.  

Diante disso, vejo ser preciso refletir como se expressam as lutas dos camponeses, 

analisando as suas formas de resistência, entendidas como derivadas das relações ambíguas, 

carregadas de enfrentamentos e de acomodamentos, desenhados por entre as margens e os centros 

da história brasileira ao fazer vir à tona as mazelas sociais por eles vividas .  

Trazendo tais reflexões para o objeto específico da tese, saliento que é em torno da 

luta pela terra e na terra que procuro analisar as primeiras experiências do MST no Pontal, e os 

sujeitos nelas envoltos, tentando compreender porque a vida se desenhou de tal forma e não de 

outra, como muitas vezes objetiva a “lógica do capital”. Uma lógica que nasce pela exclusão dos 

direitos dos camponeses à terra, mas, sendo dissonante, por compor-se de sujeitos complexos e 

ambíguos, apresenta ritmos e ressonâncias que não se dão exclusivamente conforme as 

determinações prévias do capital.32 

Schwartz, ao pesquisar os escravos, roceiros e rebeldes em fins do período colonial, 

afirma que a escravidão foi a forma predominante de trabalho no Brasil, entretanto, “[...] sempre 

à margem da economia de exportação e, com o passar dos tempos, passou a existir uma 

população de trabalhadores rurais e famílias que constituíam uma classe camponesa” (2001, 

p.123). Ressalta ainda que os pequenos proprietários rurais livres encontram-se à margem dos 

estudos brasileiros, e, quando pensados, carregam constantemente o peso dos rótulos. Reforçando 

a necessidade de compreensão dos camponeses, esse autor acentua:  

 
[...] historicamente, no Brasil a produção de roceiros e escravos, ou, com maior 
exatidão, a agricultura de subsistência e a de exportação, estavam intimamente 
ligadas numa relação complexa, multidimensional e em mutação histórica. 
Eram, de fato, duas faces da mesma moeda. (2001, p.125) 

 
Esse estudo é ilustrativo para retomar a história dos camponeses, na tentativa de 

apreendê-los como sujeitos de suas histórias a construir também a história da agricultura 

                                                 
32Nessa perspectiva, reforça SILVA, S. (1998, p.51) que: “Para Thompson, a lógica do capital (mesmo entendido 
como relação social) não pode explicar o processo histórico real. Isso não significa, de maneira alguma, que, para 
ele, o processo histórico não tenha uma lógica. Muito antes pelo contrário, ele entende justamente que é somente a 
lógica do processo que pode explicar o desenvolvimento do capitalismo, o movimento do capital, relação capitalista 
de produção, ou, no caso em pauta, especificamente , a constituição da grande indústria moderna e do proletariado”. 
Todavia, conforme esse autor (1998, p.51): “[...] a industrialização seria o resultado de um processo histórico real, 
como todo processo histórico, único, pouco importando o fato de que, depois, por sua importância e característica, 
ele se tornaria um modelo universal. Para Thompson, a grande indústria moderna é um resultado (histórico) da luta 
de classes”.  
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brasileira, sendo portadores de desejos, sonhos, esperanças, expressos em práticas e 

representações, as quais não se encerravam no universo da casa grande e da senzala ou no 

binômio senhores e escravos33. Prado Júnior, ao referir-se ao homem pobre livre, afirmou: 

 
A população livre, mas pobre, não encontrava lugar algum naquele sistema que 
se reduzia ao binômio ‘senhor e escravo’. Quem não fosse escravo e não pudesse 
ser senhor, era um elemento desajustado, que não podia se entrosar normalmente 
no organismo econômico e social do país. Isto que já vinha dos tempos remotos 
da colônia resultava em contingentes relativamente grandes de indivíduos mais 
ou menos desocupados, de vida incerta e aleatória, e que davam nos casos 
extremos nestes estados patológicos da vida social: a vadiagem criminosa e a 
prostituição. (1972, p.198) 

 
São termos como “vadiagem criminosa” e “prostituição”, que contribuem para a 

interpretação que se apresenta no tempo presente sobre o campesinato. “Elementos desajustados”, 

entrementes, no ajuste dos interesses das Províncias, como no exemplo relacionado abaixo da 

Província Paulista, eram encaminhados para a derrubada das matas, adentrando os sertões na 

abertura de novos caminhos para a civilização, como se pode constatar da correspondência do 

Capitão General D. Luiz Antonio de Souza, no ano de 1775, enviada aos Officiaes da Justiça e 

Milicia da Província de São Paulo, intitulada: “P.a  não se prenderem os criminosos,  e devedores; 

q’ forem povoar o cam.o da Parahyba nova”: 

 
Todos aquelles moradores, cazados, e Solteyros q’andarem refugiados por conta 
de crimes, e dividas em qualquer das Villas desta Capitania, e quizerem hir 
morar no caminho da Parahyba nova e se encorporarem ao Cap. m Jozé Correy 
Leme Marzagam para se facilitar aquelle Caminho: Os Oficiaes da Justiça e 
Milicia nam os prenderam té minha Segunda ordem por ser assim conveniente 
ao Real Serviço. S. Paulo a 7 de Julho de 1775// Com a rubrica de S. Ex. a //34 

 

Ernani Silva Bruno, partindo de um relato do Morgado de Mateus, descreve o modo 

como viviam os homens pobres na sociedade paulista do século XVIII: 

 
Assim, fora das grandes fazendas, havia ainda grande massa de população rural, 
na Capitania, dispersa pelos matos e pelos campos, vivendo em condições as 
mais primitivas. O Morgado de Mateus, referindo-se a esses homens que viviam 

                                                 
33Conforme FERLINI (1988, p.209): “[...] o conjunto das relações da sociedade colonial foi retratado em duas 
categorias fundamentais: senhores e escravos, todavia esta caracterização escondia extensa gama de grupos 
intermediários que compunham o universo social do Nordeste açucareiro: mercadores, roceiros, artesãos , oficiais de 
açúcar, lavradores de roça e desocupados”. 
34DOCUMENTOS INTERESSANTES. Para a História e Costumes de São Paulo. Ofícios do General Martim Lopes 
Lobo de Saldanha (Governador da Capitania ) 1782-1786. vol.84. Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo. 
São Paulo, 1961, p.51. 
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fora do povoado, ‘metidos pelos matos’, ‘criados entre as Brenhas como feras’, 
observava: ‘Os homens atrás do mato virgem cada vez vão alongando mais da 
Sociedade Civil; os mesmos que aprenderam e se hão de ir se assemelhando 
outra vez ao Gentilismo que deixaram’. Esses homens (mamalucos, caboclos ou 
mesmo brancos) que viviam ‘entre as brenhas como feras’ – assim como os 
bugres vadios e outros elementos sem residência fixa começaram a ser 
mobilizados para a fundação de novas povoações, na época instruções da corte, a 
partir de 1786, determinavam que certos povoados fossem elevados ‘a categoria 
de vilas, congregando-se nelas os vadios e dispersos que viviam em ‘sítios 
volantes’ para morarem civilmente’. (apud MURAMATSU, 1990, p.11) 

 
 
Abrir e povoar se tornavam instrumentos precisos para “qualificar”, no dizer de 

Guiucci (1993), aqueles que estavam à margem do sistema de produção do mercado externo. 

Enquanto “função útil” para as Capitanias, interessava a existência desses sujeitos, 

costumeiramente camponeses pobres que ao viverem pelas margens dos campos e vilas, 

revelavam-nas pela situação de miséria por eles vivida, assim como por se tornarem presença 

incômoda e constante em seu interior, inclusive, como ressaltam os trechos relacionados, por  

contribuírem para que emergissem as novas povoações. 

Retomando as considerações de Prado Jr. (1972), não se pode negar, como assinala 

Schwartz (2001), que a escravidão tenha sido o baluarte das relações de trabalho e de vida da 

Colônia e de grande parte do período que cobre o Império. Contudo, a análise das relações de 

trabalho centrada na dicotomia senhores e escravos, pode sugerir a inexistência da diversidade de 

sujeitos que compunham os diferentes grupos nesses períodos. 

As cercas dos engenhos e fazendas, afora a de outros espaços públicos e privados, 

não cercavam os sonhos e os desejos de emancipação e de liberdade dos diversos agentes que 

compunham o cenário de trabalho e vida no campo brasileiro. Não quero dizer com isso que a 

violência da escravidão não tenha perpetrado um sistema em que a coação física tenha sido uma 

prática constante não somente em relação aos escravos, mas também frente aos camponeses. 

Entretanto, se havia a violência, a resistência também se fazia presente. 

Motta discorrendo sobre os conflitos de terra, envolvendo posseiros e grandes 

proprietários no espaço rural fluminense do século XIX, ressalta a existência dos homens pobres 

livres que, fugindo à leitura tradicional da casa-grande e senzala e, no século XIX, das fazendas 

de café, no cerne desses espaços, por meio de suas práticas, tentavam se distanciar, ocupando 

pequenas posses no interior do território. Observa ainda que, diferentemente da leitura de Franco 

(1997), esses homens e mulheres tinham razão de ser e lutavam por esse direito: 
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Os conflitos de terra expressavam uma sociedade complexa, que não era 
formada apenas pelos binômio senhor-escravo ou grande fazendeiro-pequeno 
arrendatário. Havia um grande conjunto de homens livres que longe de ‘não 
terem razão de ser’, constituíam personagens reais e diferentes entre si, cujo 
sonho era representado pela possibilidade de deter uma parcela de terra: lutavam 
pela posse de terras que acreditavam lhes pertencer. (MOTTA, 1998, p.45) 

 

Stolcke e Hall (1983), abordando as relações de trabalho nas fazendas paulistas de 

meados do século XIX, destacam a preocupação dos fazendeiros em encontrar uma reserva de 

mão-de-obra, a qual pudessem exercer um controle efetivo. Tal preocupação se fundamentava na 

experiência com os escravos, o que lhes tornava cientes da necessidade de formas eficazes de 

controle. Para esses fazendeiros, a percepção de que a escravidão estava condenada, conforme os 

autores, foi o primeiro impulso para que viessem a introduzir a mão-de-obra livre, com 

preferência para os trabalhadores estrangeiros. Os autores discorrem sobre as inúmeras revoltas e 

greves que permearam as relações entre fazendeiros e trabalhadores estrangeiros no decurso 

desse século, enunciando as formas de luta desenhadas pelos colonos face à forma como se 

estabeleciam as relações de trabalho no Brasil do XIX. 35 

Em decorrência dos conflitos entre pobres livres e senhores de engenho, colonos e 

fazendeiros, etc., resultantes da insistência dos camponeses em permanecer com as suas roças de 

subsistência incrustadas no coração dos engenhos ou das fazendas; dentre outros fatores como a 

existência da brecha camponesa aberta pelos escravos, as relações de trabalho e vida também iam 

se transformando, haja vista a percepção de sua presença incômoda nas margens do processo 

produtivo, por vezes, em seu interior, por parte dos que detinham a posse da terra e o seu 

domínio. 

Schwarz afirma que o “favor” explicava e explicitava as relações de dependência 

existentes na vida dos pobres livres no Segundo Reinado. Para o autor, esses homens pobres no 

Império não eram: “Nem proprietários, nem proletários, seu acesso à vida social e seus bens 

depende materialmente do favor, indireto ou direto de um grande”. Reafirma ainda que, “[...] sob 

                                                 
35A obra de DAVATZ (1980) é significativa para a discussão das formas de resistência estabelecidas pelos colonos 
diante das arbitrariedades e violências dos fazendeiros do café, em terras paulistas, no segundo quartel do século 
XIX. Como um dos protagonistas da revolta dos colonos de Ibicaba, na fazenda do Senador Vergueiro, Davatz, 
mestre -escola naquela localidade, narra detalhadamente os maus-tratos sofridos pelos colonos logo em sua chegada 
na fazenda. Suas denúncias vão desde as condições de moradia, saúde, educação às formas de pagamento, derivando 
na dívida constante dos trabalhadores para com a fazenda. Narra ainda a falta de liberdade de culto e de locomoção.  
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mil formas e nomes o favor atravessou e atingiu no conjunto a existência nacional, ressalvada 

sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força”.(1973, p.153) 

Stolcke e Hall, em texto já relacionado, contrapõem-se à tese do “favor” defendida 

por Schwarz, vista por ele como fundamento para a compreensão das relações sociais que se 

estabeleceram entre os pobres livres e senhores do engenho e do café no Império. Para esses 

autores: 

 
Desde o início as relações entre fazendeiros e trabalhadores livres eram 
carregadas de fortes tensões, em geral bastante explícitas. Mesmo que os 
fazendeiros tivessem desejado estabelecer relações paternalistas de dependência 
pessoal – e este ponto permanece obscuro – vários elementos dificultaram o uso 
de tais esquemas para obscurecer a exploração e desencorajar a resistência. 
Além das fazendas de São Paulo serem grandes, a força de trabalho era nova e 
estrangeira, impossibilitando pois aos fazendeiros muitas sanções tradicionais – 
religiosas e outras – freqüentemente utilizadas pelas classes dirigentes rurais. 
(1983, p.115) 

 

A respeito da tese de Schwarz de que o “favor é a nossa mediação quase universal”, 

percebo, tomando como referência Stolke e Hall, que se estava tão forte e enraizado na cultura 

dos fazendeiros e dos letrados, poderia não estar – e historicamente isso foi demonstrado – 

presente  para os imigrantes e para os camponeses nacionais livres, pois, do contrário, o próprio 

problema de substituição da mão-de-obra escrava pela livre e o temor em relação a essa 

possibilidade tão fortemente apresentado pelos fazendeiros do café no decurso do século XIX36, 

inexistiriam, na medida em que, devido aos “favores”, esses trabalhadores substituiriam 

tranqüilamente a mão-de-obra escrava, bastando para tanto a preservação do jogo de interesses. 

Como salientado, em concomitância ao latifúndio, existia a economia de subsistência 

sustentada pelo trabalho dos escravos, agregados, lavradores, roceiros e meeiros que viviam no 

interior das Províncias ou à volta das grandes propriedades. Dessa maneira, os poderes dos 

grandes proprietários e da Coroa no período colonial, não conseguiam anular as pequenas posses 

realizadas no interior das regiões brasileiras.  

Na busca constante por um lugar onde pudessem plantar e permanecer, ao menos por 

algum tempo, homens e mulheres iam se instalando em pequenas posses, até que os grileiros de 

                                                 
36Estes temores foram constantemente expressos nos Congressos Agrícolas ocorridos em Recife e Rio de Janeiro, no 
ano de 1878, momento em que foram travados intensos debates sobre qual o trabalhador preferível para substituir a 
mão-de-obra escrava. Ressalta-se nesses Congressos a resistência em relação aos asiáticos, tendo os congressistas , 
em sua maioria, optado pelos imigrantes europeus em detrimento dos trabalhadores pobres, libertos e nacionais.  
Acerca destes Congressos, consultar: EISENBERG (1989). 
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terras novamente lhes fizessem partir. Essa “mobilidade” imposta - inversa à leitura do 

“desenraizado” - não condiz com a realidade vivida pelos camponeses ao longo da história da 

questão agrária brasileira.  

Franco vê o homem livre pobre ao longo do século XIX, como observado por Motta 

(1998), inserido numa sociedade em que, “ele não tinha razão de ser” (1997, p.113)37. Em fins de 

1960, momento em que produzia a sua obra, Franco sustentou essa leitura assinalando que: 

 
[...] as condições pregressas da vida do caipira continuam a pesar sobre seu 
destino. O passado ainda faz dele um desajustado à disciplina das fazendas e sua 
tendência para resolver seus problemas com a mobilidade se acentuou, visto que 
se tornou ainda mais desenraizado. Reclama por não receber chão para as suas 
roças, mas também sua instabilidade o leva a não plantar, mesmo quando o 
recebe. Ademais, os seus hábitos descansados fazem com que o trato das suas 
próprias roças lhes pareça uma sobrecarga, após o trabalho devido nas fazendas. 
(1997, p.241) 

 

Termos como “desajustado à disciplina das fazendas”, tendente à “mobilidade”, 

“instável”, “hábitos descansados”, explicitam a leitura estabelecida por Franco sobre os caipiras e 

seu modo de vida no momento em que escrevera essa obra. Essa leitura ignora, de certo modo, as 

diversas formas de violência instauradas sobre o campesinato brasileiro, seja pelas ações dos 

grandes proprietários na expulsão dos camponeses de suas posses, ou mesmo pelos poderes 

públicos ao legislarem sobre os conflitos que circunscreviam o histórico desses sujeitos, os quais, 

ao confrontarem-se com os latifundiários nos bancos judiciais, quase sempre perdiam as 

contendas. Sujeitos que em determinados momentos se acomodaram, mas em sua acomodação 

também teceram formas de resistência. 

Diferentemente da interpretação de Franco, o “código do sertão” conceituado por ela, 

se derivado da violência, não o era necessária ou exclusivamente no seio das relações 

estabelecidas pelos homens livres, na tentativa de sobreviverem em meio ao seu cotidiano, mas, 

sobretudo, na ordem oficial que se impunha e permanecia ainda no contexto de sua escrita, 

percorrendo o século XX para chegar ao tempo presente de modo renovado, mas defrontando-se 

com sujeitos também renovados nas suas diversas ações, a exemplo das práticas e representações 

dos camponeses desta pesquisa na luta para conquistar e permanecer na terra.  

                                                 
37Neste aspecto, chama a atenção a afirmativa de EISENBERG (1989, p.237) de que: “Nunca deve ser esquecido 
que, mesmo quando o elemento estrangeiro veio a predominar no Oeste Paulista, o elemento nacional continuava a 
ser quase o único fornecedor de braços para a lavoura e muitas outras atividades no Norte, no Nordeste e no Oeste do 
País”.  
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Referindo-se às pequenas posses, Petrone salienta que em toda a história do avanço 

da fronteira de povoamento de São Paulo apareceram os posseiros, em sua maioria cultivadores 

de gêneros de subsistência ou pequenos criadores, cujos produtos eram vendidos para a frente 

pioneira da lavoura de mercado exterior (1982, p.20). Observa ainda que quando a lavoura de 

mercado exterior chega à área dos posseiros, esses são despejados de suas terras por vários meios, 

desde a expulsão violenta até a compra das posses. Ao que parece, segundo essa autora, enquanto 

o posseiro era apenas um cultivador de mantimentos e enquanto a terra não adquiria valor 

monetário digno de nota, os litígios e as violências foram poucos.  

Para Petrone, tudo parece indicar que os litígios nas terras paulistas se tornaram mais 

comuns quando entrou em cena o cafeicultor, por se tratar de cultura permanente, portanto, não 

mais itinerante, e/ou anual, proporcionando lucros elevados aos grandes produtores. Assim: 

“Devassar uma área localizada na ‘frente’ da frente pioneira às próprias custas, sem onerar as 

camadas hegemônicas, plantar nela gêneros de subsistência era o que se esperava do posseiro e 

foi por isso que ele foi tolerado e não desestimulado durante o século XIX” (PETRONE, 1982, p. 

28). Pensando o processo de ocupação do Vale e Pontal do Paranapanema, a “tolerância” 

sugerida por Petrone para se pensar o século XIX inexistia, como será exposto a seguir, já que 

métodos dos mais diversificados foram utilizados para a expulsão dos posseiros e sitiantes que 

por aquelas paragens chegavam. 

Eisenberg, ao discutir o trabalhador livre nacional no século XIX, se assemelha à tese 

de Petrone, por afirmar que, pelas terras do oeste paulista serem as mais utilizadas para as novas 

fazendas de café, “[...] o processo de apropriação dessas terras pelo pequeno produtor não era 

fácil: as terras devolutas eram escassas no século XIX, e o avanço da frente pioneira de café 

acarretava a expropriação dos pequenos proprietários, que entravam em relações de dependência 

semelhantes àquelas das áreas mais antigas”. (1989, p.232) 

Sebastião Oliveira, em texto escrito nos idos de 1930, publicado na Revista do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, apresenta o trabalhador nacional pobre de forma 

similar a Franco (1997) e a Monteiro Lobato (1914), por considerar que: 

 
Caçador e nômade por excelencia, votava profundo desprezo à vida sedentaria 
da agricultura, ao trabalho organizado. [...] Por isso, não é de estranhar que o 
caboclo tão logo aviste, ao redor de seu rancho, sinais evidentes de progresso, de 
lavoura e cultura metódicas, sinta-se mal e desambientado. Vai daí e reune a 
traia, mulher, filhos, cachorros, o pequeno mundo de que se cerca e, afoito e 
disposto, desdenhando feras, insetos, doenças e perigos, mergulha para o recesso 
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do sertão, lugar distante onde possa caçar à vontade e criar porcos soltos, seu 
grande ideal.(1938, p.183) 

 

Dando continuidade à sua interpretação, esse autor descreve o caboclo como “[...] 

teimoso, taciturno e, sobretudo, desconfiado; não se sente bem no meio da estranja e dos grandes 

[...] Quer a largueza, o ermo solitário em que possa dar pasto e desafogo ao seu atavismo de 

andarilho e aventureiro incorrigível” (1938, p.184). As classificações de “teimoso”, “taciturno”, 

“desconfiado”, “andarilho” e “aventureiro incorrigível” escondem a situação de constante 

mobilidade vivida por homens e mulheres pobres que, historicamente, na ocupação do interior 

paulista, viram-se (e vêem-se ainda no tempo presente), numa constante necessidade de partir.38  

Partir e ficar, por vezes, no Vale e região do Pontal do Paranapanema, não se 

apresentavam como faces da mesma moeda. A sorte não lhes propiciava a possibilidade de 

múltiplas escolhas, pois essas derivavam das condições objetivas vivenciadas no decurso do 

século XX, em situações que explicitaram a vida levada por esses homens e mulheres pelo 

território brasileiro e, no caso em estudo, pelos campos do Pontal. Por esses caminhos, ou partiam 

em busca de novas terras onde pudessem trabalhar por algum tempo, ou permaneciam, se 

possível fosse, como moradores, agregados, camaradas, afora outras relações de trabalho que se 

instituíam pelas terras brasileiras. 

Utilizar-se de termos depreciativos para designar o camponês, como fez Sebastião 

Oliveira (1938), torna-se uma forma de encobrir a violência sempre presente nas condições de 

vida e de trabalho dessas populações, fosse pela expulsão derivada das ações dos grileiros e 

coronéis, ou mesmo pela ineficácia dos planos governamentais, costumeiramente voltados para 

atender aos interesses de uma classe diminuta. A mobilidade dos homens pobres em busca da 

sobrevivência pelo interior do país na tentativa de cultivarem as suas roças de subsistência e de 

sustentarem a família, num ponto em que os senhores de engenho e fazendeiros do café ainda não 

tivessem chegado, explica a situação de instabilidade vivenciada na chegada ao oeste paulista. 

                                                 
38KRUG (1927, p.426), narrando a sua participação numa excursão realizada pela Comissão Geographica e 
Geológica do Estado de São Paulo, ocorrida no ano de 1905 pelas margens do Paranapanema, relata o caminho 
percorrido rumo ao bairro de Pouso Alegre, situado nas vertentes do Rio Capivary, no Vale do Paranapanema. Nesse 
caminho encontrou moradores do dito bairro e, por diversas vezes, perguntou qual o motivo de terem deixado a sua 
terra natal e se fixado na região. A resposta, afirma, era quase sempre a mesma: “Na nossa terra há muita gente e o 
chão é pouco para grandes famílias e como o caboclo ama a sua família, mais do que a sua pátria, resolvemos 
emigrar e aqui estamos bem”. Nas décadas iniciais do século XX essa situação de relativa estabilidade vivida pelos 
moradores do Vale do Paranapanema se alteraria, devido às ações dos grileiros, como será discutido no próximo 
capítulo. 
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Desse modo, esse autor ignora, em seu texto, que o trabalho permanente requer a segurança na 

terra. O limite das roças na produção do mínimo para a subsistência evidencia o controle de terras 

em mão que não eram as daqueles que as cultivavam.  

Expulsos, expropriados, tendo quase sempre as suas roças e plantações queimadas, 

serviram, de início, como observa Petrone (1982), como abridores de caminhos para o 

povoamento e, no decorrer do século XX, no caso da região em estudo, como mão-de-obra para a 

derrubada das árvores e formação de pastagens, contribuindo para a legitimação das áreas do 

grileiro. Salienta-se, nesse processo, o interesse na derrubada das matas e a extração de madeiras 

por parte das colonizadoras e dos grileiros, haja vista a importância da madeira como fonte de 

energia a alimentar as locomotivas, fábricas, etc., nas décadas iniciais do século XX. 

A visão do intelectual e fazendeiro Monteiro Lobato reafirma a interpretação que 

predomina ainda hoje acerca do camponês, visto como sinônimo do atraso versus o progresso. 

Entrementes, neste princípio de século XXI, a distância que separa o homem do campo do da 

cidade é bastante tênue. O MST, ao propiciar a organização de ocupações, acampamentos e, 

conseqüentemente, esperança para o refugo da miséria vivida por um número expressivo de 

trabalhadores urbanos e rurais, desde as suas primeiras experiências de luta no Rio Grande do 

Sul, em 1979 - mas expresso em práticas aceleradas principalmente na década de 1990 por quase 

todo o território brasileiro - veio encurtar essa distância, acenando para a inter-relação 

campo/cidade. Por entre as avenidas das grandes capitais e no interior dos órgãos públicos, os 

sem-terra, pelas marchas, manifestações, ocupações de bancos, etc., ao demonstrarem a 

expropriação e miséria nesses “dois mundos”, apresentam também suas resistências que, negando 

a lógica do capital ou a do desenraizamento, ante a elas se confrontaram, dando novos rumos à 

história do campo brasileiro e às suas vidas, ao buscarem, na luta pela terra, um porto onde 

pudessem (e possam) desembarcar, sem que esse porto signifique a travessia, pois, mais que o 

desejo da travessia, sonham com o retorno à terra, tendo como utopia a impulsionar-lhes a busca 

da raiz.39 

É um pouco da apreensão dessas histórias que viso apresentar no capítulo seguinte, 

para, partindo da forma como se deu a “conquista” do oeste paulista, adentrar as práticas e 

representações dos camponeses no Pontal do Paranapanema, com enfoque para a luta dos 

posseiros e pequenos arrendatários, principalmente nos anos de 1950 e 1960. Nesse sentido, eu 

                                                 
39Sobre a terra vista como travessia, ver: FARIAS (2002). 
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não poderia deixar de tratar - antecedendo a luta dos camponeses – das populações indígenas que 

pelo Pontal viviam até as primeiras décadas do século XX, visando compreender a forma como 

se desencadearam o processo de ocupação dessa região e a conseqüente dizimação dessas 

populações. Os povos indígenas, mesmo que não se refiram ao objeto específico, explicitam 

também uma história de luta, permeada de violência, até serem exterminados, restando para a 

população da região uma memória esparsa, perdida por entre a figura dos “desbravadores” e 

“pioneiros”. Na reconstrução de parte do histórico dessas populações, viso contribuir para a 

apreensão da luta pela terra nas suas múltiplas dimensões. Na busca dessas memórias, espero não 

estar fugindo das histórias que permeiam a tese. 

O tempo presente denota um chão intensamente trilhado pelos homens e mulheres 

pobres na região, possibilitando também a percepção da diversidade dos sujeitos a construir a 

história e não somente a sentir-lhe o peso. Por construírem-se em movimento, militantes, 

dirigentes e assentados, movimentam-se ao contar suas memórias e histórias, sinalizando para a 

possibilidade de vê-las para além da ótica do dominador ou da violência, pois germinadas num 

processo de lutas em que o conformismo e a resistência se fizeram (e se fazem) cotidianamente 

presentes. 
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CAPÍTULO 2 – A TERRA E OS CAMPONESES NO EXTREMO-OESTE 
PAULISTA: UM HISTÓRICO DE LUTAS 
 
 
2.1. No extremo-oeste paulista: o extermínio indígena  

 
[...] a conquista destes sertões é uma obra que se vai 
effectuando dia a dia, lentamente, luctando o sertanejo com o 
indio, cahindo quase sempre o primeiro victima da emboscada 
do segundo, mas ficando sempre a terra em poder da 
civilisação que avança. (SAMPAIO, 1890,  p.88) 

 

 

Em idos do século XIX e primeiras décadas do século XX, deu-se no Vale do 

Paranapanema uma situação de intensos conflitos entre as populações indígenas e os 

primeiros colonizadores que por ali chegavam. A violência que decorreu dessa relação, 

tornou-se, então, o estopim para algumas tentativas de ação dos governos estadual e federal, 

como, por exemplo, as expedições exploratórias de 1905 e a expedição Rondon de 1911, as 

quais, atrasadas no tempo e em seus objetivos, foram incapazes, como se mostraram, de 

solucionar as questões que cotidianamente afligiam os habitantes do lugar, fossem as 

populações indígenas ou, em fase posterior, os posseiros, pequenos arrendatários e sitiantes. 

Fugindo à narrativa única de violências, trago comigo a ânsia de encontrar por 

entre os velhos papéis, nos relatos de viajantes que por aquelas paragens andavam; nas 

narrativas das expedições exploratórias do rio Paranapanema; nos mapas da região e pelos 

vários recantos do Pontal do Paranapanema, os homens e mulheres pobres. Na leitura das 

fontes, indago constantemente por onde andavam os camponeses que por essas localidades 

viviam. Pergunto ainda qual a sorte que puderam conduzir em seu trabalho e vida por entre o 

chamado “deserto desconhecido”.1 

As considerações de Muramatsu sobre o processo de ocupação da região noroeste 

do estado de São Paulo são significativas para a compreensão do peso das denominações 

“deserto desconhecido”, “sertão desconhecido” ou “terrenos desconhecidos”, ao salientar que: 

“O fato de figurar nos mapas como ‘sertão desconhecido’ evidencia que o próprio Estado 

encampava essa ideologia”. (1984, p.69)   

                                                 
1SAMPAIO (1890, p.87) em texto intitulado: “Considerações geographicas e economicas sobre o Valle do Rio 
Paranapanema”, narrando sua excursão exploratória no ano de 1886, referia-se à região como “vasto territorio do 
Paranapanema, de que cerca de metade é ainda hoje, e apesar de tudo, um deserto desconhecido”.  
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(FIGURA 1 LOCALIZAÇÃO DOS TERRENOS DESCONHECIDOS)  
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(FIGURA 2. LOCALIZAÇÃO DO PONTAL DO PARANAPANEMA) 
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Nesse desejo e nessas indagações, busco vestígios das populações indígenas que 

ali habitavam. O que pude encontrar foram sinais dispersos, perdidos entre as narrativas 

centradas na figura do “pioneiro”, do “bandeirante” e do “desbravador”2. Soterradas pela 

memória da “frente pioneira”3, pouco se sabe de suas histórias. Se não lhes restou no Pontal 

do Paranapanema nenhuma nesga de território, dificilmente lhes sobraria uma brecha na 

memória da população para a compreensão de suas histórias de luta.4  

Dessas populações encontram-se apenas alguns apontamentos retratados na obra 

de Cobra, testemunha ocular da violência empreendida por aqueles que nos sertões 

penetravam, por viver em Campos Novos do Paranapanema, na segunda década do século 

XX, dentre outras fontes de fins do século XIX e início do século XX, provenientes, 

particularmente, das excursões exploratórias da Comissão Geográfica e Geológica do Estado 

de São Paulo pela região; de viajantes que percorreram o Vale e região do Paranapanema e de 

autores, principalmente geógrafos e historiadores, que nas últimas décadas do século XX 

trabalharam com o problema da questão agrária e da devastação das reservas ecológicas na 

região do Pontal do Paranapanema.5  

Inseridas nesse quadro de violência, as ocupações do Vale do Paranapanema, da 

microrregião da Alta Sorocabana e do Pontal do Paranapanema apontam para as ações 

                                                 
2Um trabalho de enaltecimento da figura do bandeirante está em MONBEIG (1998, p.21). Ao discutir a 
psicologia do bandeirante, esse autor a justifica, observando: “Diz-se tudo de um homem, quando se diz que ele 
é um verdadeiro bandeirante”. Reforça ainda que (1998, p.122): “Nos heróis de outrora, como no grande homem 
do momento, admira-se a mesma temeridade, a mesma sede de aventura, a mesma paixão pela riqueza. Perpetua 
uma tradição aquele que ‘abre’ uma fazenda e sua ação direta suscita vocações”. Uma outra obra a mitificar as 
ações dos grileiros é a de GIOVANETTI (s/d, p.70) em que José Teodoro de Souza, mineiro que será discutido 
no item a seguir, é considerado o “hércules do sertão”.  
3Quanto às “frentes pioneiras”, ver MONBEIG (1998). Ver ainda, como contraponto à tese de MONBEIG, a 
discussão que MARTINS (1971) estabelece sobre o que denomina “frentes de expansão”. Distinguindo “frente 
pioneira” de “frente de expansão”, esse autor destaca que, na primeira, o ponto-chave é a “propriedade privada” 
da terra. Assim, nessa ação a terra não é ocupada e sim comprada. Já na “frente de expansão”, a terra não adquire 
o sinônimo de mercadoria, tendo como figura central o ocupante ou posseiro. Assim, Martins difere de Monbeig 
quanto à interpretação de como se processou a ocupação das terras no oeste paulista. 
4Fugindo à leitura comu m da negação dessas populações, VASQUES (1973, p. 62-63) relaciona os principais 
sítios arqueológicos onde foram encontrados vestígios de cultura indígena no Pontal do Paranapanema, sendo 
eles: Sítio 1 (descoberto em 1966, ao sul da Serra do Diabo, nas barrancas do Paranapanema, na Fazenda 
Rosanela ); Sítio 2 (descoberto em fevereiro de 1973, nas terras da Imobiliária e Colonizadora Camargo Corrêa 
Ribeiro S/A, em Rosana); Sítio 3 (descoberto em 1970, no varjão do rio Paranapanema); Sítio 4 (descoberto em 
1972, nas barrancas do rio Paraná, em chácaras anteriormente pertencentes à Empresa Camargo Corrêa) e Sítio 5 
(descoberto em 1973, próximo à Teodoro Sampaio, a 500 metros aproximadamente do depósito natural de 
cascalhos e seixos na barranca do rio).  
5Dos trabalhos da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo, ressaltam-se os de SAMPAIO 
(1890) e de KRUG (1927) em sua viagem à região, no ano de 1905; a narrativa da viagem de SCHMIDT (1961) 
ao Vale do Paranapanema, realizada em 1904; bem como as obras de COBRA (1923) e de GIOVANNETTI, 
(s/d); assim como de historiadores mais recentes: VASQUES, (1972); ABREU, (1973); BORGES, M. C. (1996). 
Em relação a outros trabalhos que tratam de questões concernentes à devastação das reservas florestais e da luta 
pela terra na região, destacam-se os dos geógrafos: LEITE (1981); CLEPS JR (1990); ANTONIO (1990); 
ALMEIDA, R. A. (1993; 1996); FERNANDES, B. M. (1994), etc. 
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costumeiras de grilagens de terra, destruição das áreas de preservação ecológica, dizimação 

das populações indígenas e expulsão dos posseiros em favor do latifúndio. Num âmbito 

maior, o estado de São Paulo também carrega consigo, desde a sua expansão geográfica nos 

séculos XVI, XVII e XVIII, o sinônimo desse cenário de violência. Por entradas e bandeiras, 

as expedições se caracterizavam pela mobilidade e truculência daqueles que as conduziam 

diante dos “obstáculos” que encontrassem pelo caminho6. Alargando fronteiras, derrubando 

matas, dizimando as populações indígenas que pelos sertões paulistas viviam, foram 

desenhando o histórico do “bandeirante”, mais tarde “pioneiro”.  

Cobra narrando a chegada dos mineiros no Paranapanema, atraídos pelo 

“desconhecido”, em fase posterior às bandeiras da história paulista, observa que: “Dest’arte os 

povoadores mineiros, encontraram, no Valle do Paranapanema, immensa área de terras 

immersa em completa solidão”. (1923, p.07) 

Poderíamos falar em “solidão”, na região do Vale do Paranapanema, se não 

levássemos em conta a existência de populações, as quais o próprio autor refere-se no início 

de sua obra, ou seja, os povos indígenas que nela habitavam, dizimados pelos primeiros 

habitantes brancos que, na “conquista” do “deserto” ou dos “terrenos desconhecidos”, 

continuamente iriam, por um lado, ocupando as terras pelas pequenas habitações dos 

sertanejos que por ali se instalavam na “frente de expansão”, por outro, despovoando-as de 

seus habitantes imemoriais por meio da tomada de suas terras e do seu extermínio, 

principalmente com a “frente pioneira”. Tanto que, na atualidade, pouco se sabe ou se estuda 

acerca das populações indígenas do Pontal. Exterminados fisicamente, foram ainda quase que 

excluídos da memória dos habitantes do lugar, no caso específico, da população do Pontal. 

Quando lembrados, são, na maioria das vezes, vistos como “irreais”.7 

Simonetti ao trabalhar a (re)construção do território camponês em Promissão, a 

partir do estudo do assentamento Reunidas, discorre sobre o processo de violência que 

                                                 
6Para a compreensão dos “caminhos de penetração da capitania de São Paulo”, desde as incursões quinhentistas 
as terras vicentinas até os caminhos para o sul no século XVIII, ver: REIS, P. P. dos (1982). 
7Chamou-me a atenção um folheto trabalhado em escolas do município de Teodoro Sampaio, no Pontal do 
Paranapanema, tendo por título “LENDAS sobre o nome: Morro do Diabo” (s/d, mimeografado). Nesse folheto, 
são sugeridas quatro interpretações para a compreensão da denominação de “Morro do Diabo”, elevação de 
cerca de 400 metros, localizada no município de Teodoro Sampaio, sendo elas: “chifre”; “cemitério”, 
“missionários” e “bandeirantes”. Na explicação sobre o “chifre”, observa-se o desenho do morro, sinalizando 
para as inclinações que sugerem tal formato. Na segunda, há a afirmativa de que havia um cemitério indígena no 
topo do morro. Como terceira explicação, narra-se a morte de missionários, enviados para catequizarem essas 
populações, ocorrida no alto do morro pelos índios que ali habitavam. A última “lenda” assinala que os 
bandeirantes, atacando de surpresa, chacinaram centenas de índios na parte mais elevada do morro, os índios 
revidaram, dependurando os corpos dos bandeirantes na trilha por eles aberta para chegar ao alto da elevação. 
Tais populações, pela interpretação desse folheto, são vistas como irreais, distantes no tempo e no imaginário dos 
habitantes do Pontal.  
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circunscreveu a “ocupação” do oeste paulista. Na discussão da luta pela terra empreendida 

pelos sem-terra de Promissão e o histórico que a antecede, seu olhar volta-se para a apreensão 

do elemento indígena naquele contexto, enfatizando o que representou a “frente de expansão” 

e a “frente pioneira” nas chamadas regiões novas: 

 
Se o conflito entre índios e a frente de expansão significou perdas para os 
índios, com o avanço da frente pioneira eles foram destruídos, expulsos ou 
incorporados à sociedade ‘civilizada’ pois, nessas áreas, a perspectiva de 
altos ganhos com a alta fertilidade aumentou a demanda por novas terras. 
Nesse processo entraram não só grandes fazendeiros que procuravam 
expandir seus cafezais e negócios, como também médios e pequenos 
proprietários em busca de oportunidades de ampliar suas propriedade e 
expandir suas plantações de café. Surgiu também, de forma expressiva, a 
figura do especulador e das companhias colonizadoras que lotearam as terras 
para revendê-las a pequenos proprietários. (1999, p.21) 

 

Conforme Cobra, no processo de “povoamento” do Vale do Paranapanema, por 40 

anos, “[...] perdurou encarniçada a luta e só teve fim depois que os selvagens foram 

completamente exterminados” (1923, p.48). Os índios iam sendo exterminados pelas “dadas”, 

expedições organizadas pelos sertanejos da região para a “conquista” do “deserto 

desconhecido”. Assim: “À medida que a ambição pela posse das terras aumentava no 

sertanejo, cresciam-lhe também desejos de empurrar para mais longe os ocupantes 

primitivos”. (COBRA, 1923, p.138)  

Não bastasse o enfrentamento pelos campos, rios e matas, os participantes das 

“dadas” adotaram ainda, como narra Cobra, o ataque às próprias tribos indígenas ao obterem 

o conhecimento dos hábitos e costumes dessas populações, como, por exemplo, no momento 

das danças guerreiras e religiosas, quando os índios ingeriam uma bebida que, de par com a 

fadiga e cansaço da dança pela noite inteira, tornava-lhes alvo fácil para as expedições de 

extermínio: 

 
[...] os sitiantes penetram nas habitações e encontrando-se com as indias, a 
umas aprisionam, a outras matam, bem como aos indiosinhos, aos quaes, - 
conta-se – que chegavam a levantar do chão ou da cama, atiral-os para o ar e 
espetal-os em ponta de faca; outras vezes tomal-os pelos pés e dar com as 
suas cabecinhas nos paus, partindo-as. Ás índias grávidas, rasgavam-lhes o 
ventre e depois de finda a carneficina, amontoavam os cadaveres sobre os 
quaes lançavam fogo bem como aos ranchos. A estes, variando de tactica, de 
quando em vez, nem sempre punham fogo; deixavam-nos de pé e deitavam 
substancias venenosas nos utensilios de cozinha e nos alimentos alli 
guardados, para que fosse victimado no comer algum que porventura 
sobrevivesse. (1923, p.143) 
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Cobra observa que em 1904 houve a tentativa, por parte do Estado, de organizar 

uma sociedade destinada a “civilizar” e “proteger” os selvícolas, encarregando da missão os 

Capuchinhos. Assinalando o desfecho dessa tentativa, o autor passa a narrar o seguinte fato: 

Chegando os Capuchinhos em Campos Novos, convidaram alguns sertanejos para 

acompanhar-lhes numa missão de catequese, mas pediram que não dessem “um só tiro”. Aos 

padres, no contato com o índio, caberia empunhar o crucifixo e dar início à catequese. No 

encontro entre canoas, ao ver os índios à distância, os Capuchinhos empunharam o crucifixo. 

Por sua vez, os índios, armando o arco e levantando o cacete, investiram animados. Os padres, 

em desespero, ante o aguardo dos sertanejos, gritaram: “[...] atirem no selvagem, atirem no 

selvagem”. (1923, p.145) 

Essa narrativa, apresentada em tom jocoso, demonstra a forma como essas 

populações eram tratadas por aqueles que tinham como objetivo “civilizá-las”. Giovannetti, 

diferindo das considerações de Cobra, ao discorrer sobre o trabalho dos missionários 

Capuchinhos no Vale do Paranapanema afirma que a esses “[...] coube a piedosa tarefa da 

evangelização dos índios”. Ressalta ainda que foram tais missionários “[...] que implantaram 

o alicerce moral aos incultos, e à sociedade informe e caótica daquele tempo” (s/d, p.44). 

Conforme Giovannetti, os Capuchinhos permaneceram na região até o começo de 1907. 

Segundo Cobra, em 1911, chegou a Campos Novos um representante da 

Comissão Rondon, com o objetivo de “pacificar” a região, entretanto, por aquelas paragens as 

populações indígenas já não mais poderiam ser encontradas: 
 

[...] estiveram senhoras de toda a extensão do bacia do rio do Peixe até o fim 
do século XIX e princípio do século vinte, quando desappareceram, 
exterminadas. Os poucos que restavam se reuniram nos pontos onde o 
Governo Federal concentrou o serviço de localização dos índios, ao longo da 
linha ferrea Noroeste do Brasil. (1923, p.135) 

 

Anteriormente ao extermínio propriamente dito, nos sítios e povoados em torno de 

Campos Novos, os moradores viviam atemorizados frente à possibilidade do encontro com os 

índios. Schmidt (1961) narra em seu diário de viagem8 que os confrontos entre os habitantes 

do lugar e os sertanejos que nessa região ingressavam eram constantes. A violência permeava 

as investidas dos chamados “bugreiros”. Como resposta, os índios Caingangues, chamados de 

                                                 
8Esse diário de viagem foi produzido no ano de 1904 e endereçado, como Relatório, a Carlos Botelho, secretário 
da Agricultura de São Paulo. A trajetória percorrida por Cornélio Schimdt compreendeu o percurso São Paulo-
Barretos a caminho do sul até Cerqueira César; depois a oeste até o Laranja Doce, no limiar do que esse 
pesquisador denominou como “terrenos desconhecidos”. A viagem deu-se em companhia de Brant, norte-
americano que objetivava a compra de terras e a instalação de colônias no Vale do Paranapanema. O resultado da 
viagem não se apresentou de forma positiva para o empreendimento desejado pelo norte-americano. 
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Coroados, ao viverem pelos campos, veredas e matas característicos dos “terrenos 

desconhecidos”, à distância espreitavam os invasores, para, aproximando-se, resistir às 

atrocidades por eles cometidas. 

Sampaio, em viagem realizada pela Comissão Geográfica e Geológica de São 

Paulo, no ano de 1886, cujo objetivo era a exploração do curso do Paranapanema e seus 

afluentes, conta que três tribos habitavam o Vale do Paranapanema, sendo elas: o Coroado, os 

Cayuás e os Chavantes, existindo, conforme Samapio, ainda alguns Guaranis. Sobre o número 

de habitantes, esse pesquisador diz: “Suppomos que os Cayuás, que são os mais numerosos 

dentro do valle, não atingem a 3.000, os outros indios não sommam talvez 5.000”. (1890, 

p.128) 

Conforme Cobra, os Coroados eram os que mais resistiam à “entrada dos 

povoadores”, pois: “Vivendo nos Valles do Peixe, do Feio e do Tieté principalmente, jamais 

conhecera as vestes de um padre: era verdadeiramente selvagem” (1923, p.32). Afirma o autor 

que isso contribuía para que os Coroados retrucassem à invasão de suas terras de modo 

violento, diferentemente dos Chavantes e Cayuás, populações que também habitavam aquela 

região, mas, “[...] não eram tão hostis, fosse por indole, fosse por um resto de catechese que 

lhes ficara das antigas reducções dos jesuítas, nas margens do grande rio”. (COBRA, 1923, 

p.31)  

Schmidt, em seu diário, discorreu ainda sobre os índios que para o outro lado do 

Rio Tietê não andavam muito “bons”, observando a necessidade de que na viagem 

exploratória se acautelassem no percurso por entre as matas do Vale do Paranapanema, 

ressaltando, todavia, que poderia ser “[...] muita prosa, como a das brigas na Estrada do 

Taboado” (1961, p.388). Esse viajante, funcionário da Secretaria da Agricultura de São Paulo, 

estava remetendo-se às disputas de terras ocorridas entre grileiros na estrada do Taboado, em 

Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Em sua viagem escutara inúmeras vezes referência a 

essa situação, pressupondo que seriam boatos, tais como os da violência das populações 

indígenas existentes na região do Vale. 

Sampaio, em sua viagem exploratória, ao descer pelos rios do Vale do 

Paranapanema, já apontava para a situação de conflitos entre os que chegavam e os índios que 

ali habitavam: 

 
O indio é de facto a maior difficuldade que encontra o povoamento do valle 
do Paranapanema. Obrigado a fugir sempre diante do colono invasor, que lhe 
destróe as mattas, que lhe restringe dia por dia, a área das excursões 
venatorias, o índio, antigo senhor, reage como pôde, mata e rouba à traição e 
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jamais esquece a vingança como nunca se modera em atrocidades. (1890, 
p.106) 

 

Diante do conflito entre as populações imemoriais e os que nessa localidade 

adentravam a fim de “apossar-se” das terras novas, era preciso, conforme Sampaio, que o 

poder público interviesse, “[...] protegendo os contendores com medidas indirectas que tragam 

a submissão do indio sem o deixar entretanto à mercê do colono, que será por fim o 

vencedor”. (1890, p.107) 

Dando prosseguimento à sua narrativa, Sampaio expõe a história de um 

fazendeiro, estabelecido no Taquaral, município de Campos Novos, a respeito dos 

“horrorosos assassinatos” cometidos pelos indígenas na região: 

 
Em S. Matheus do Sr. José de Paiva os indios assaltaram uma vez em 1884 a 
sua fazenda, mataram dous escravos que trabalhavam nas plantações e 
roubaram toda a ferramenta [...]. De José Theodoro, estabelecido no rio 
Capivara mataram, de uma vez, em 1881, treze pessoas da familia entre 
homens, mulheres e meninos. Os cadaveres foram achados despidos e 
mutilados de um modo horroroso; uma mulher, ainda moça, foi encontrada 
espetada em aguda estaca que vinha sahir ao pescoço. Com a furia de 
cannibaes mataram as creanças despedaçando-lhes o craneo, mataram 
tambem os bois do carro, os cavalos, roubaram toda a ferramenta, toda a 
roupa, arrancaram até as ferragens do carro, as ferraduras dos animaes, as 
guarnições metalicas dos arreios. Foi uma carneficina horrivel.(1890, p.107) 

 
A fala de Sampaio a respeito dos índios aparece de forma contraditória. Em seu 

texto, ora afirma que o modo como as populações novas estavam agindo faria com que os 

índios fossem dizimados, ora que “[...] o castigo do indio pela gente civilisada deve ter sido 

insignificante, porque o bugre é um inimigo quasi inatingivel” (1890, p.107). Não foi bem 

isso o que a obra de Cobra (1923) demonstrou. Se por um lado Sampaio expõe a violência das 

populações indígenas diante dos invasores, por outro a narrativa de Cobra é significativa para 

se pensar os rumos tomados pelos denominados “ocupantes” para o domínio e instauração da 

chamada “civilização”. 

Cobra, no percurso de sua obra, ainda que tenha dado um grande destaque ao 

heroísmo dos “desbravadores”, denuncia a maneira como se davam as “ocupações” de terras 

em toda a região do Vale do Paranapanema. Referindo-se às lutas travadas entre o branco e o 

índio9, salienta: “[...] a lucta é desegual. O branco usa armas de fogo que o inimigo não 

                                                 
9 Quanto à população indígena que habitava os “sertões” do oeste paulista, SIMONETTI observa, em relação ao 
noroeste do Estado, que: “Relatos mostram que em 1912 a população indígena na região estava reduzida a um 
contingente de 700 indivíduos. Em 1916, a 200 indivíduos. Nos dias atuais restam duas reservas onde os seus 
remanescentes vivem: Icatu (próximo a Braúna), com superfície de 110 alqueires, abriga 45 pessoas; e Vanuire 
(a 23 Km de Tupã), tem área de 280 alqueires onde vivem 173 pessoas entre índios e mestiços. Ambas estão 



 81 

possue. O combate não dura mais de meia hora; as balas dizimam os que vêm de arco e flecha 

para a lucta. Cada indio que cahe é soccorrido por outro que o toma para o retirar, vivo ou 

morto, da refrega e assim são dois que deixam a linha de combate”. (1923, p.141) 

No cerne dessas histórias está o fato de que ao buscarmos os homens e mulheres 

pobres, por entre as poeiras dos relatos de viagem, vem à tona a violência sofrida tanto pelas 

populações indígenas no contexto da “ocupação”, quanto, nas primeiras décadas do século 

XX e nas que se seguiram, pelos posseiros, sitiantes, pequenos arrendatários, etc., em ações 

decorrentes particularmente dos grileiros que se instalavam na região, assim como das 

práticas governamentais, indiferentes à situação conflituosa que ali se instaurava. 

Na leitura das fontes arroladas emergem as lutas das populações indígenas na 

defesa de seu território, bem como a dos camponeses, os quais serão analisados a seguir, na 

tentativa de permanecerem na terra com suas roças de subsistência, mesmo que sujeitos aos 

desmandos do grileiro, configurando, desse modo, um espaço em que se houve a violência, a 

resistência também se fez presente, dando novos contornos à história de luta pela terra no 

Pontal e oeste de São Paulo. Questões perceptíveis nas lutas dos camponeses que por aquelas 

paragens viviam, e mais tarde na luta dos sem-terra, os quais enunciaram (e enunciam) em 

suas práticas e representações outras conotações, ao conquistarem uma terra quase que 

consagrada pelo grilo.  

 
2.2. No Pontal do Paranapanema: marcas da violência sobre a terra, os 
homens e a natureza 

 

Os pobres da terra, durante séculos excluídos, marginalizados e 
dominados tem caminhado em silêncio e depressa no chão 
dessa longa noite de humilhação e proclamam, no gesto da luta, 
da resistência, da ruptura, da desobediência, sua nova condição, 
seu caminho sem volta, sua presença maltrapilha, mas digna na 
cena da História .(MARTINS, 1989, p.12) 

 

 

Como se depreende do item anterior, a história de ocupação do oeste paulista foi 

marcada pela penetração violenta da “frente pioneira” nos sertões das zonas “novas”. A 

ocupação do extremo-oeste não difere de outras localidades desse Estado. Traz consigo o 

desnudamento da aliança entre aqueles que tiveram em mãos as armas da “conquista” - fosse 

                                                                                                                                                         
subordinadas à Delegacia da Fundação Nacional do Índio, que é o órgão que substituiu o antigo SPI”. (1999, 
p.20) 
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pelas bandeiras ou pela catequese, pelas falcatruas e grilos - e o Governo10, ao agir 

sorrateiramente frente aos conflitos entre as populações indígenas, posseiros, pequenos 

arrendatários, sitiantes e os grileiros que pelas áreas devolutas do Vale do Paranapanema iam 

tranqüilamente se instalando.  

Mas, além das especificidades da questão agrária na região, a história de 

usurpações de que foi palco o Pontal do Paranapanema fundamenta-se na história da Lei de 

Terras de 1850. Martins afirma que, a partir da instituição desta Lei, a terra devoluta não mais 

poderia ser ocupada senão através do processo de compra e venda. Nesse aspecto: “Os 

ocupantes de terras e os possuidores de títulos de sesmarias ficaram sujeitos à legitimação de 

seus direitos, o que foi feito em 1854 através do que ficou conhecido como Registro 

Paroquial” (MARTINS, 1979, p.29). Na concepção desse autor, essa Lei e sua 

regulamentação subseqüente, no ano de 1854, vieram codificar os interesses combinados dos 

fazendeiros e dos grandes comerciantes, instituindo, assim, as garantias legais e judiciais na 

continuidade da exploração da força de trabalho dos camponeses.11 

A elaboração dessa Lei, além de revelar o interesse dos grileiros na 

regulamentação da propriedade da terra, demonstrou também a conscientização das classes 

dominantes para a existência do elemento rural pobre12. Por essa perspectiva, ela foi clara em 

relação ao processo de compra e venda da terra, ou seja, na transformação da terra em 

mercadoria. 

Após a instituição da Lei de Terras, surgiu uma grande indústria de falsificação de 

títulos de propriedade que, em sua maioria, datavam de um período anterior a ela e ao 

Registro Paroquial. Assim, os títulos de propriedade falsificados eram registrados em 

cartórios oficiais, com a conivência dos escrivões e dos demais funcionários.13 

Analisando essa Lei, Di Creddo observa que tal legislação representou o primeiro 

esforço dos órgãos governamentais para disciplinar juridicamente o acesso à terra, ao proibir a 

                                                 
10 Essa questão pode ser evidenciada na própria publicação do governo do estado de São Paulo, intitulada 
CADERNOS ITESP. (1998, p.100). Conforme essa publicação, a ocupação do Pontal do Paranapanema: “Foi 
uma ocupação, que apesar de ilegal, realizada com violência e de forma predatória ao meio ambiente, contou 
com a total inércia do Estado, que não reconheceu como válidos os títulos exibidos ou as posses declaradas, mas 
também não coibiu essa prática abusiva, nem cuidou das terras que lhe pertenciam, não dando a elas uma 
destinação mais condizente com o dever do Estado, de proporcionar o bem estar social. Observa-se ainda que a 
maior parte dos fazendeiros e negociadores das terras eram (sic) políticos da região ou pessoas ligadas ao 
governo ou políticos estaduais”. 
11 Salienta MURAMATSU (1984, p.65) que: “A Lei de Terras foi a solução jurídica encontrada pela burguesia 
face à pressão sobre a terra exercida pelas classes subalternas, dos homens sem terras, do posseiro, do colono. 
Neste sentido, reflete as tensões de classe, tensões entre os que têm, e os que não têm, entre proprietários e não-
proprietários”. 
12 Quanto a essa questão, ver: MONTEIRO (1989) 
13 Nesse aspecto vale consultar: MOMBEIG (1984). 
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ocupação de áreas devolutas e admitir simplesmente a compra mediante o pagamento em 

dinheiro. Porém, segundo a autora: 

 
Em 1877, reconhecia-se a ineficácia da lei, pois grande número de sesmarias 
e posses permaneciam sem ser revalidadas e legitimadas, e as terras públicas 
continuaram a ser ocupadas. No tocante ao registro paroquial, também se 
encontravam dificuldades, pois os párocos apresentavam resistência em 
promover o registro, em remeter os livros, sem contar as arbitrariedades das 
declarações pois não se exigiam provas documentais da propriedade, nem 
mesmo de suas limitações. As multas, como uma sanção, para os que não 
registrassem as terras, geralmente não eram pagas ou não eram cobradas 
pelo Governo. Por outro lado, a medição das terras públicas era de alto custo 
para o Estado. (1990, p.109) 

 
Visto o processo de lutas e o contexto de ocupação da região, compreendo que a 

Lei de Terras de 1850, e as que se seguiram, vieram, se por um lado, evidenciar a ineficácia 

da Lei para a regulamentação jurídica das terras, por outro, apresentar as medidas adotadas 

pelo Estado para a permanência da concentração fundiária, da grilagem, e a conseguinte 

exclusão do direito à terra aos camponeses. 

Em relação ao encaminhamento dado à discussão das posses e da propriedade das 

terras devolutas, nas últimas décadas do século XIX, Petrone acentua que: 

 
[...] no fim do Império, Antonio Silva Prado, Ministro da Agricultura, 
apresenta em 1886 a Câmara, um projeto que envolvia terras devolutas e 
previa que ‘as posses mansas e pacíficas adquiridas por ocupação primária 
ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas ou com 
princípio de cultura ou morada habitual’ devem ser legitimadas.(1982, p.18) 

 
Segundo essa pesquisadora, o ministro Antonio Silva Prado fazia, entretanto, a 

seguinte ressalva: “[...] por princípio de cultura não se entenderá os simples roçados, 

derrubadas ou queimadas de matos não acompanhadas de cultura efetiva e morada habitual”. 

(1982, p.18)  

A preocupação no estabelecimento de leis que viessem a regulamentar a 

propriedade da terra, no século XIX, centrava-se também na questão da imigração e da 

abolição da escravatura. Não era de interesse dos grandes proprietários a transformação de 

“suas posses” em núcleos coloniais para abrigar os imigrantes, ou em territórios livres para a 

ocupação dos ex-escravos e dos demais trabalhadores pobres. 

Em 1891, as terras devolutas, antes pertencentes à União, foram decretadas como 

de responsabilidade dos respectivos estados, cabendo a eles as medidas necessárias para a sua 

preservação. Refletindo a respeito dessas terras e da estrutura fundiária do estado de São 

Paulo, nos anos posteriores ao Registro Paroquial, Petrone ressalta: 
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É, portanto, com perplexidade que se registram poucas informações sobre 
terras devolutas, principalmente no Oeste Paulista. Na realidade, parece que 
havia pouco interesse por parte dos paulistas e das autoridades em identificar 
terras devolutas que, segundo a Lei de Terras poderiam ser destinadas à 
instalação de núcleos coloniais de pequena propriedade com imigrantes, o 
que não interessava ao grande proprietário paulista. (1982, p. 24) 
 

 
Referindo-se à ocupação das terras pelos camponeses que chegavam com suas 

famílias nos sertões paulistas, na tentativa de cultivarem as suas roças de subsistência, e nas 

áreas ocupadas permanecerem, pelo menos por algum tempo, Naxara destaca:  

 
A ocupação das piores terras pelos nacionais, principalmente em termos de 
localização, assim como a visão destes como desbravadores do sertão que 
possibilitasse no futuro a ocupação por imigrantes ou pela grande 
propriedade, faz parte do próprio processo de ocupação do estado de São 
Paulo, como observou Warren Dean. (1998, p.61) 
  

Escrevendo sobre o povoamento do Vale do Paranapanema, Cobra (1923) aponta 

para as feiras de Sorocaba14, em que se comercializavam muares, fumo, toucinho, dentre 

outros produtos, como um espaço de comunicação entre os mineiros e os paulistas, 

contribuindo para o alargamento de informações sobre as áreas devolutas dessa região. O 

autor considera que, anterior às feiras, as investidas dos paulistas nas minas das Gerais 

contribuíram também para o conhecimento da existência de terras de cultura ainda 

“desocupadas” no oeste de São Paulo, particularmente no Vale. 

Nesse cenário, à margem do rio Paranapanema, no momento anterior à investida 

do grileiro José Teodoro de Souza 15- visto por grande parte da bibliografia que trata da região 

como o primeiro habitante branco das terras do Vale do Paranapanema -, Sampaio apontava, 

em fins do século XIX, para a existência longínqua de ruínas de duas antigas reduções, a de 

N. Senhora de Loreto, na barra do Pirapó, e a de S. Ignácio, na barra do rio de mesmo nome16. 

Ambas constituídas pelos padres jesuítas que no século XVIII reuniam os índios para a 

catequese e destruídas pelas bandeiras que por ali chegaram. Leite chama a atenção para a 

                                                 
14Quanto às feiras de Sorocaba, consultar ALMEIDA, A. de (1945). 
15Conforme ABREU (1972, p.20), além de José Teodoro, outros dois mineiros fizeram grandes grilos na região, 
sendo eles: João da Silva Oliveira e Francisco de Paula Moraes. GIOVANNETTI (s/d, p.133) também destaca a  
presença de Francisco de Paula Moraes logo no início do povoamento. Como trato de discutir o processo que 
envolveu a ocupação da fazenda Pirapó-Santo Anastácio, a qual viria a formar a área hoje denominada Pontal do 
Paranapanema, a análise estará centrada na figura de José Teodoro de Souza, por ser parte da história desse grilo. 
16Sobre as missões jesuíticas do Vale do Paranapanema, afirma SAMPAIO (1890, p.88) que: “E’ verdade que, 
em o seculo 17o, missionários jesuitas hespanhóes ahi fundaram na margem do sul algumas reducções de 
guaranys, subordinadas á provincia Guayra, que os Paulistas depois destruiram. Mais tarde foram por parte do 
Brasil restauradas ou fundadas missões na mesma margem do sul, as quaes pouca duração tiveram; não restando 
agora senão ruínas e ficando a região tão ignorada como d’antes”.  
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existência de uma terceira redução nas margens do Paranapanema, denominada Sta. Inês, 

também destruída pelos bandeirantes. (1981, p.31) 

Desse modo, o processo de grilagens das terras no Vale e Pontal do Paranapanema 

e a conseqüente formação de latifúndios, foram movidos primeiro pelas ações dos 

bandeirantes na destruição das antigas reduções e dizimação dos povos indígenas, e em 

seguida pela presença de “frentes pioneiras”, oriundas, em fins do século XIX, de Minas 

Gerais17, responsáveis também pelo extermínio das populações indígenas e pelo início da 

grilagem de terras. Deu-se ainda a “frente de expansão”, principalmente a partir do século 

XX, em vista do crescimento das linhas de transporte e valorização das chamadas “zonas 

novas”, devido o impulso da economia cafeeira. Dos anos de 1930, em diante, a origem dos 

trabalhadores que se destinavam aos campos do Pontal do Paranapanema amplia-se para 

outras regiões, divisas com o Pontal do Paranapanema, como o sul do antigo Mato Grosso e o 

Paraná, bem como por trabalhadores oriundos do Nordeste, especialmente nos anos 50 e 60, 

expulsos pelas condições de vida e de trabalho em sua terra natal, atraídos, então, pelos novos 

arrendamentos e pela estrada de ferro que viria cortar as reservas naturais da região. 

Assim, no início da década de 195018, milhares de migrantes, principalmente 

nordestinos, deixaram sua terra natal, seguindo para o sul e sudeste brasileiro à busca de 

melhores condições de vida. A leva de homens e mulheres que pelos campos do Vale e Pontal 

do Paranapanema chegavam, trazendo consigo o sonho do “enraizamento”, defrontou-se com 

a constituição do latifúndio evidenciado numa imensidão de pastagens, restando-lhes o 

trabalho como pequenos arrendatários nas terras de outrem, para em período próximo muitos 

se tornarem posseiros ou bóias-frias pelas grandes propriedades e destilarias da região. Mas, a 

esse cenário reagiram... 

Bosi discutindo a “cultura e desenraizamento” das camadas populares, assinala o 

peso da conquista colonial para o desenraizamento dos sujeitos da terra e de seu modo de 
                                                 
17Os “povoadores” que iam penetrando os sertões de Campos Novos, desde o Turvo até a frente do Laranja 
Doce, segundo SAMPAIO (1890, p.105), formavam “[...] uma serie de estabelecimentos de agricultura e de 
criação, ao longo da única estrada que penetra nestas terras afastadas, ainda ha pouco conquistadas ao indio”. 
Ressalta ainda (1890, p.106), que: “A população, que hoje afflue a estes sertões, é quasi toda oriunda do sul de 
Minas, donde vem em bando consideravel, ao menos até 1886; composta toda ella de criadores e de agricultores, 
representando-se por familias inteiras, transportando-se para estas longinquas paragens com todos os seus 
haveres, abundancia de gado e de capitaes [...] é uma população corajosa, tenaz, activa e que já vem disposta a 
luctar, dia por dia, com um inimigo invisivel e perigoso como é o indio bravo”. 
18 Nesse aspecto ver: ENTRADA de trabalhadores nacionais em Território Paulista. A Voz do Povo. Presidente 
Prudente, 23/10/1955, p.3, n.1742. Nessa matéria, salienta-se que: “Confrontando-se os quadros estatísticos 
referentes à entrada de trabalhadores nacionais destinados à lavoura paulista, verifica-se que o ano de 1952 foi 
dos mais movimentados, acusando índices jamais antes alcançados. No ano em apreço o Departamento de 
Imigração e Colonização encaminhou a lavoura do estado de São Paulo [...] nada menos de 253.647 
trabalhadores agrícolas, que demandaram os nossos municípios através das principais ferrovias que cortam o 
território estadual”. 
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vida. Trazendo o debate para a problemática desta tese, considero reveladoras as 

considerações dessa autora, ao assinalar que: “No campo brasileiro a conquista acontece sob 

as formas de monocultura e pastagens. O arroz, a soja, a cana, provocam tão forte migração 

de lavradores que constituem genocídio pelo número dos que vem morrendo no caminho para 

o Sul”. (1987, p.17)  

Retomando a compreensão dos caminhos da “ocupação” inicial do Pontal do 

Paranapanema, a partida de José Teodoro de Souza, de Pouso Alegre, ao sul da Província de 

Minas Gerais, em meados do século XIX, marca o processo inicial de grilagens ocorrido na 

região. Narrando o percurso tomado por esse personagem, Cobra observa que: “[...] saindo de 

Pouso Alegre, demandou a Província de São Paulo, na qual penetrou em direção a Mogy-

Mirim, por onde passou, tomando em seguida, o rumo de Botucatú, que attingiu”. (COBRA, 

1923, p.08) 

Afirma o autor que seriam as águas o caminho móvel e veículo natural para as 

primeiras explorações do interior do oeste paulista. Desse modo, no ano de 1856, José 

Teodoro, seguindo por Botucatu, atingiu as vertentes do rio Pardo, passando pelos campos de 

Lençoes e por São Domingos, Distrito de Paz, criado em 1854. Conforme Cobra: “Partindo 

sempre pelos campos, chegou ao rio Turvo, onde demoraria alguns anos para se constituir a 

vila de S. Pedro, local em que se encerravam as posses já conquistadas”. (1923, p.17) 

Conta Cobra que das primeiras incursões pelo Vale do Paranapanema, o grileiro 

José Teodoro de Souza não fora vítima de nenhuma ação das populações indígenas, na 

medida em que “[...] costumam deixar em paz quantos se limitem a passar; somente não 

consentem se levantem ranchos ou se abram roças; investe contra os que ousam fazel-o e os 

massacram” (1923, p. 21). Esse personagem, no ano de 1856, registrou em seu nome extensa 

área de terras localizadas no Vale do Paranapanema. O vigário da paróquia de Botucatu, 

Modesto Marques Teixeira, foi o autor da “legalização” do grilo inicial da Fazenda Pirapó-

Santo Anastácio, ao registrar a suposta “posse” de José Teodoro, nos seguintes termos: 

 
Sou senhor de umas terras de cultura no logar denominado rio Turvo, distrito 
desta Villa de Botucatu, e suas divisas são as seguintes: ‘Principiando esta 
divisa no barranco do Rio Turvo, barra do Correguinho da Porteira, 
divisando com os herdeiros e meeira de José Alves de Lima, e cercando as 
vertentes com quem direito for até encontrar terras de José da Cunha de tal 
até atravessar o Rio Pardo, por outro lado até o espigão que divide as 
vertentes do Paranapanema, pelo espião fóra com quem direito fôr até cahir 
no mesmo barranco do Paranapanema, por este abaixo até frontear a barra do 
Rio Tibagy e daqui cercando as vertentes desta água que se acha dentro deste 
círculo até encontrar-se com terras de Francisco de Souza Ramos, daqui 
descendo até sua barra no Turvo, por este acima até encontrar com a barra do 
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´Correguinho da Porteira’ donde foi princípio e finda esta divisa. Cujas 
terras assim divisadas e confrontadas as possuo por posses mansas e 
pacíficas que fiz no ano de 1847 e nellas tenha morada habitual até o 
presente. 
por José Teodoro de Souza, Francisco da Chaga Motta. 

 
Apresentado aos 31 de maio de 1856. Vigário Modesto Marques Teixeira. 
(apud COBRA, 1923, p.23)  

 

Diante desse Registro, posterior à Lei de Terras de 1850 e ao Registro Paroquial 

de 1854, assinala Cobra que: 

 
Aos posseiros deixou-se larga margem para arbítrio: podiam estender-se 
nessas declarações o quanto seu arrojo alcançasse. A lei, antes de trancar a 
porta de entrada, convidou a entrar a todos quanto fôra se achavam. Estes 
não fizeram cerimonias: afundaram pela propriedade devoluta a dentro até 
que elles próprios julgassem que bastava. (1923, p. 21) 

 

Por se tratar de ocupação recente, esse grilo figurava como nulo diante da lei. 

Como caminho para “se sair do embaraço”, José Teodoro “[...] declarou perante o vigário de 

Botucatú que sua posse se realizara em 1847, tres annos, portanto, antes de 1850 e nove, antes 

de 1856” (COBRA, 1923, p.23). Conforme essa narrativa, em Minas Gerais, acercando-se de 

sua família, rapidamente mudou-se para o Vale do Paranapanema.  

Tendo espalhada à informação da ocupação da região do Paranapanema, em todos 

os municípios do sul de Minas, próximos a Pouso Alegre e até mesmo para alguns municípios 

afastados “[...] echoou profundamente a notícia da nova posse e da excellencia das terras que 

a mesma comprehendia, provocando verdadeiro alvoroço entre os lavradores, grandes e 

pequenos, proprietários e simples jornaleiros”. (COBRA, 1923, p.32)  

Joaquim Alves de Lima acompanhou a expedição exploratória inicial organizada 

por José Teodoro, sendo que seu filho, João Evangelista de Lima, tornar-se-ia personagem 

conhecido, num futuro próximo, na história de grilagens da fazenda Pirapó-Santo Anastácio19, 

da qual originou-se a área em estudo, hoje denominada Pontal do Paranapanema. 

Em 1865, grande parte das terras griladas por José Teodoro já apresentava volume 

considerável de vendas. Entretanto, a maioria dos compradores não se dispôs, naquele 

contexto, a se embrenhar pelos “sertões desconhecidos”20. Mas, o conflito bélico entre a 

                                                 
19Para uma análise mais  detalhada do histórico de grilagens da Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, consultar 
VASQUES (1973), bem como o Processo: Discriminatória das terras da comarca de Presidente Prudente. 5o. 
Perímetro, Processo n.269, Ramo Cível, 1933, v.1-3. Cartório do 1o. Ofício de Presidente Prudente, São Paulo. 
20MONBEIG (1998, p.135) assinala que José Teodoro “[...] cedia de modo muito liberal as parcelas do seu 
pequeno reino. Conta-se que, no curso de uma de suas viagens a Minas, aonde ia recrutar clientes, sentiu 
tamanha admiração pelos talentos musicais de um escravo, que o comprou de imediato, pagando em terras [...] 



 88 

Tríplice Aliança e o Paraguai contribuiria para acelerar o processo de ocupação das áreas 

devolutas do Vale do Paranapanema, pois aqueles homens que receavam ser recrutados como 

“voluntários” para a guerra, rapidamente encaminharam-se para a região. Pela idade, muitos 

mineiros já estavam isentos do serviço militar, porém, acompanharam filhos e netos para os 

rincões paulistas. (COBRA, 1923, p. 44)21 

A comercialização das áreas devolutas no Vale do Paranapanema, como observa 

Cobra, avolumava-se em fins do XIX. A corrida desenfreada dos grileiros para a tomada 

dessas áreas deixou um registro de violências que permanece na memória dos habitantes do 

lugar22. Inserido na microrregião da Alta Sorocabana, o Pontal do Paranapanema não teve 

uma história diferenciada, até por serem os personagens do processo de ocupação dessa região 

praticamente os mesmos, e as suas ações similares ao que ocorria por todo o Vale, 

particularmente nas falcatruas para a legitimação do grilo.   

Em viagem realizada no ano de 1886, por meio da Comissão Geográfica e 

Geológica do Vale do Paranapanema, discorrendo sobre as terras públicas e as posses 

efetuadas no interior dessas terras, ressalta Sampaio que essas eram as questões mais 

importantes para se pensar os problemas que afligiam a região: 

 
As antigas posses, tão vagamente definidas quão firmemente sustentadas 
pelos interessados, alastram como manchas de azeite sobre o papel, nunca 
lhes faltando capacidade para innumeras vendas parciaes [...] São communs 
nestes sertões as posses legitimadas que comprehendem o valle inteiro de um 
rio, encerrando enorme superficie n’um perimetro de mais de 12 leguas. 
(1890, p.112) 

 

A exposição de Sampaio, além de apresentar a situação de conflitos entre as 

populações indígenas e os “desbravadores”, elucida como se davam as ações dos grileiros de 

terras, por meio de medições fantásticas, bem como o descaso do Estado ao fingir ignorar o 

que ocorria por toda a região, não tomando, com isso, medidas cabíveis para dar fim a esse 

estado de coisas, revelado nas constantes ilegalidades para a ocupação das áreas devolutas e 

na decorrente violência contra os camponeses . 

                                                                                                                                                         
Atribuiu-se-lhe também outra liberalidade; numa expedição, de tarde, muito satisfeito com o jantar preparado 
pelo cozinheiro, doou-lhe uma aguada!”. 
21Chama a atenção o modo como COBRA (1923) apresenta os acontecimentos que propiciaram a Guerra com o 
Paraguai, no seu dizer, a “Guerra do Paraguai”, destacando-se ainda a sua narrativa da forma como se 
desenrolaram os fatos. Expressões como “combate sanguinolento” por parte dos paraguaios, “resistência 
heróica” dos brasileiros; “prática de toda a sorte de barbaridades” pelos paraguaios, são utilizadas para legitimar 
as atrocidades cometidas contra os paraguaios, numa chacina historicamente conhecida de mulheres e crianças, 
desembocando numa guerra vergonhosa para a Tríplice Aliança, se é que existe alguma guerra que não o seja. 
22Segundo FERNANDES, B. M. (1994, p.83): “A grilagem das terras no Pontal é de conhecimento geral e faz 
parte da história e do imaginário social de toda a população da região”. 
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Como “manchas de azeite sobre o papel”, como salientou Sampaio, desenhava-se 

a violência. Resistir ao “esparramo” das manchas implicava o confronto direto com os 

grileiros. Aos posseiros e sitiantes restava, então, ou embrenhar-se ainda mais para o interior 

do “deserto desconhecido”, ou enfrentar a situação, o que costumeiramente resultava no 

confronto, decorrendo em assassinatos, queimas de ranchos, expulsões dos sítios, etc. 

Como se constata no mapa de localização dos terrenos desconhecidos (Ver Figura 

1), no início do século XX, mesmo frente ao povoamento esparso dos posseiros e sitiantes e a 

especulação de terras por parte dos grileiros, ainda figurava em território entre o rio Tiete, ao 

norte; Paraná, a oeste; e Paranapanema, ao sul, as várias designações já mencionadas, como 

“deserto desconhecido”, “terrenos desconhecidos” e “sertão desconhecido”.  

Pelos caminhos que conduziam aos chamados “sertões”, além de São Pedro do 

Turvo, primeiro povoado fundado por José Teodoro, surgia São José do Rio Novo, 

denominado futuramente de Campos Novos do Paranapanema, o qual tornara-se sede da 

Comarca de mesmo nome.  

No ano de 1875 falecia José Teodoro, no povoado de S. Pedro do Turvo. Das 

terras que grilara, quase todas foram rapidamente comercializadas no decurso do século XIX. 

Os valores do alqueire foram estabelecidos a preço irrisório, de modo que, para a sua segunda 

esposa, não houve inventário. Já para a primeira esposa, o saldo havia sido negativo. 

(COBRA, 1923, p.57) 

Vasques (1973, p.170), referindo-se ao grilo inicial da fazenda Pirapó-Santo 

Anastácio, assinala o “jogo de nome dos rios”, observando que essa era uma prática comum 

dos grileiros, servindo como uma das estratégias para a distorção de dados relativos à 

extensão e à localização das áreas, o que posteriormente viria ocasionar confusões imensas na 

análise cartográfica da região do Pontal do Paranapanema, a exemplo do rio Pirapozinho, que 

figura nas cartas topográficas como se fossem três rios distintos. 

Em 1886, João Evangelista de Lima, na tentativa de legitimar o grilo da fazenda 

Pirapó-Santo Anastácio, envolveu, para tanto, no ano de 1890, em forma de permuta, um 

outro grilo denominado fazenda Boa Esperança de Agua Pehy, de posse inicial de José 

Teodoro, mas, no contexto de 1890, pertencente a Manuel Pereira Goulart, um dos fundadores 

do município de Presidente Prudente. 

Rosemeire A. Almeida, tecendo o histórico de grilagens da fazenda Pirapó-Santo 

Anastácio, expõe que, no ano de 1943, foi comprovada, através da prova pericial grafotécnica, 

a existência de uma falsificação do Registro Paroquial da fazenda, orquestrada por João 

Evangelista de Lima e Manoel Pereira Goulart, lançada no nome dos Gouveia, supostos 
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primeiros ocupantes. Apresento a seguir, ainda que um tanto extenso, um trecho em que essa 

autora narra a forma como se deu o grande grilo do Pontal do Paranapanema: 

 
Esta falsificação foi feita em 1886, por João Evangelista de Lima, que 
através desta registrou uma posse em 1856, em nome de pessoas que nunca 
existiram. Visando aproveitar-se do decreto de 1854 que regulamentava a 
Lei de Terras e que permitia o registro de grandes posses durante a referida 
década, o Sr. João Evangelista de Lima elaborou uma estória objetivando 
provar que a fazenda Pirapó-Santo Anastácio fora herdada por seu pai, 
Joaquim Alves de Lima, que tinha comprado dos senhores José Antonio 
Gouveia e Antonio José Gouveia (observe a troca de nomes), que falsamente 
havia declarado estas terras em 14 de maio de 1856, perante o Registro 
Paroquial de São João Batista do Rio Verde, ao Frei Francisco de Monte 
Falco. Desta forma, a fazenda Pirapó-Santo Anastácio passava a ser uma 
posse legítima, que fora registrada dentro dos prazos que o decreto que 
regulamentou a Lei de Terras (decreto n.1318, de 30/01/1854), estabelecera. 
O suposto herdeiro da fazenda veio somente em 03/05/1886, requerer ao Juiz 
Comissário de São José dos Campos Novos (Campos Novos do 
Paranapanema) a medição do imóvel Pirapó-Santo Anastácio. Não satisfeito 
com a tramóia montada, o Sr. João Evangelista de Lima, no dia 11/01/1890, 
através de escritura de permuta lavrada nas notas do Tabelionato de Santa 
Cruz do Rio Pardo, trocou o imóvel Pirapó-Santo Anastácio por outro grilo 
semelhante, conhecido por Boa Esperança do Aguapehi, ‘pertencente’ ao Sr. 
Manuel Pereira Goulart. Desta maneira, toda a farsa estava consolidada. 
(1993, p.30-31) 

 

Consolidava-se a farsa, mas não por muito tempo, já que, como constam das 

fontes analisadas23, principalmente as produzidas pelo jornal “A Voz do Povo”, nascido em 

1926, em Presidente Prudente, eram comuns as contendas entre grandes grileiros no interior 

da fazenda Pirapó-Santo Anastácio. Dentre elas, destaca-se, em fins dos anos 20, a briga 

acirrada entre Francisco de Paula Goulart, suposto herdeiro de Manuel Pereira Goulart e a 

Companhia de Fazendeiros de São Paulo, encampada pela Companhia Marcondes, de 

propriedade de José Soares Marcondes, para decidir a quem pertenciam as terras da 

denominada fazenda, dentre outras áreas em litígio envolvendo os dois personagens. 

Nessa perspectiva, é interessante assinalar que entre as décadas de 1920 e 1930, o 

Cel. Marcondes e o Cel. Goulart revezavam o poder político no município e Comarca de 

Presidente Prudente, expondo para a região da Alta Sorocabana o significado do 

“mandonismo local”. Trechos retirados de um Edital de Contra-Protesto, publicado no jornal 

“A Voz do Povo”, no ano de 1926, endereçado por Francisco de Paula Goulart a José Soares 

Marcondes, ilustram essa afirmação. Assim, conforme Goulart: 

                                                 
23Como salientado na Introdução, a obra de COBRA (1923) é ilustrativa para a compreensão do histórico de 
grilagens e de violência das primeiras décadas do século XX, principalmente em referência ao imóvel Pirapó-
Santo Anastácio. 
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[...] o coronel José Soares Marcondes, director gerente da Companhia 
Marcondes que encampou a Companhia dos Fazendeiros de São Paulo, com 
a qual o Supplicante mantem, no foro local e no da Capital do Estado 
demandas por questões de terras, tendo uma, de grande vulto, perdido 
aquella Companhia por veranda sentença do ilustre Juiz de Direito desta 
Comarca. Não se contentando o Presidente e o Prefeito, filho do Coronel 
Marcondes de protestarem contra  ‘irregularidades e abusos’ que dizem a 
ultima Camara Municipal praticou, ainda levaram a sua audácia em requerer 
que desse protesto fosse intimado o Supplicante com sua mulher para que 
não possa allienar ou onerar quaesquer bens de sua propriedade ou realizar 
qualquer transação, negócio ou acto que onere ou disfalque o seu 
patrimomio [...] A população laboriosa e honesta desta cidade de que o 
Supplicante foi o fundador dispendendo e perdendo com isso muitas dezenas 
ou centenas de conto de reis, está vendo a mão de celebre Coronel 
Marcondes que pretende ver se impede que o Supplicante venda as glebas de 
terras de sua propriedade, que certos conhecidíssimos GRILEIROS tem 
procurado, mas em vão roubar [...] O Supplicante acredita que a maioria da 
Camara Municipal não apóia essa atitude inconsciente dos seus 
representantes, principalmente o prefeito, que publicamente agachados num 
protesto judicial querem passar diploma de desonestidade aos membros da 
Camara passado, os quaes não são fallidos como o CORONEL JOSE 
SOARES MARCONDES que manda seu filho, o menino Prefeito e seu 
advogado como Presidente da Camara, usem de processos taes para evitar ou 
veo se evita concurrencia na venda de terras neste Município e na Comarca  
[...]24 

 

As observações de Almeida (1993), assim como trechos do Edital relacionado, 

sintetizam o histórico de usurpações cometidas sobre as áreas devolutas do Pontal e, 

conseqüentemente, sobre os camponeses da região. O jogo de nomes de rios e de pessoas 

derivando nas falsificações de documentos oriundas de tais ações, como reforçou Vasques 

(1973), ocorridos desde meados do século XIX, evidenciam como se processou essa 

“ocupação”, sem contar nas inúmeras outras falcatruas que foram se aperfeiçoando pelos 

campos do Vale e Pontal do Paranapanema, no decurso do século XX. 

No Edital de venda de terras, exposto a seguir, destacam-se várias questões que 

demonstram a problemática do consórcio de terras na região do Pontal do Paranapanema 

ocorrido já na segunda década do século XX. Dentre eles, assinalo a ênfase dada pelo Edital 

ao fato de que as terras a serem adquiridas eram próximas à linha da Estrada de Ferro 

Sorocabana, evidenciando o peso por ela trazido para as facilidades de negociação e atrativo 

aos compradores. 

 
 
 
 

                                                 
24 EDITAL de Contra Protesto. A Voz do Povo.  Presidente Prudente, 06/06/1926, n.03, p.3. 
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TERRAS DE PURA CULTURA 
 

Vende-se um lote de 300 alqueires de superior terra para café e um outro lote 
de 100 alqueires, terras essas que ficam na fazenda Santo Anastácio, distante 
20 kilometros da linha, Altitude das terras, 510 metros, vestimenta das terras 
figueira branca, Pau d´Alho, ortigão e jangada. Bemfeitoria: 20 alqueires de 
roça e envernada. Facilita-se metade do pagamento à praso de um anno. 
Vende-se um lote de 56 alqueires de superior terra para café. Bemfeitorias: 
3.500 pés de café de 1 a 2 anuos, 1 alqueire e meio de pasto formado, 1 
empreiteiro contractado para formar 12.000 pés de café por 4 annos e 
distante 8 kilometros da linha. 
Facilita-se metade do pagamento, a praso de 1 anno. 
Vende-se um lote de 50 alqueires de superior terreno de cultura, e também 
metade do lote (25 alqueires) terras essas que foram adquiridas da 
Companhia Viação, livres e desembaraçadas de quaesquer ônus, a 10 
Kilometros da linha. Facilita-se o pagamento conforme combinação 
Informações com 
Pedro Emenente  
Negocio serio, não se acceitando intermediários.25 

 
 

Destaco ainda o fato de que, como se fosse mercadoria, junto aos pés de café e 

pasto formado, havia o anúncio da existência do “empreiteiro contractado” para formar o 

cafezal, por 4 anos. Nesse Edital, café, pasto e homem adquirem a mesma dimensão, 

evidenciado o modo como os camponeses eram costumeiramente tratados na região em 

estudo. 

Um outro elemento presente nesse Edital, e comum em inúmeros outros 

publicados naquele período, é a afirmativa de que as terras eram “livres e desembaraçadas de 

quaesquer ônus”, observação que, diferentemente do vivido na região, objetivava convencer 

ao comprador da legalidade das terras. Buscava-se, então, legitimar o grilo. 

Contribuindo para o processo de grilagens de terra e futuro consórcio, destaca-se 

ainda, no Vale do Paranapanema, a abertura de uma estrada boiadeira, em 1893, planejada por 

Olavo Hummel e construída entre o povoado de São Mateus à margem do rio de mesmo 

nome, em Campos Novos do Paranapanema, passando pelo Vale do rio Santo Anastácio até a 

margem do rio Paraná, tendo por objetivo interligar os portos entre os estados de São Paulo e 

Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul26. Essa estrada serviria como desenho para os traçados 

dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, a qual contribuiria para o surgimento do próprio 

nome da região “Alta Sorocabana”.  

Os planos de construção da estrada boiadeira, elaborados por Olavo Hummel, não 

chegaram a ser concluídos, porém, em 1904, no governo de estado de Jorge Tibiriça, essa 
                                                 
25 ANÚNCIO de Venda de Terras. A Voz do Povo. Presidente Prudente, 30/05/1926, n. 02, p.03.  
26Sobre o histórico da abertura da estrada boiadeira no Vale do Paranapanema, ver ABREU (1965). 
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estrada boiadeira de São Mateus foi reaberta pela firma Diedericchsen Tibiriça, sendo 

sucedida em sua construção pela Companhia Viação São Paulo-Mato Grosso, que obteve a 

concessão do governo estadual para explorá-la. Essa estrada era a via de acesso do gado que 

provinha dos Campos de Vacaria, em Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, passando antes 

pelo Porto 15, naquele Estado, pelo Porto Tibiriça às margens do Rio Paraná, dirigindo-se, 

por fim, para as zonas consumidoras da capital, via Estrada de Ferro Sorocabana, construída 

no ano de 1912.27 

A partir dos anos 20, com a expansão da Estrada de Ferro para os demais 

municípios da Alta Sorocabana, o cenário verde da Reserva Florestal Lagoa São Paulo, em 

Presidente Epitácio e das Reservas do Pontal e do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, 

tornar-se-ia, em sua maior parte, cinza, em decorrência dos trilhos desenhados pelo interior 

das matas28, bem como da transformação das reservas florestais em pastagens. 

Na década de 1940, o interventor federal, engenheiro agrônomo Fernando Costa, 

procurando dar cumprimento aos decretos que deram origem às reservas florestais, proposto 

no ano de 1941, iniciou, no ano seguinte, através do Departamento Jurídico da Procuradoria 

do Patrimônio Imobiliário, investigações a respeito da validade dos títulos de propriedade dos 

fazendeiros do Pontal. Após os levantamentos e estudos da região, a Procuradoria chegou à 

seguinte conclusão: “[...] nula e falsa a documentação do imóvel conhecido por Fazenda 

Pirapó-Santo Anastácio, constituindo um grande ‘grilo’ da Alta Sorocabana, irmão xipófago 

do ‘grilo’ Boa Esperança do Aguapeí, existente na Alta Paulista". (VASQUES, 1973, p.13) 

No ano de 1947, o governo do Estado deu início aos levantamentos e medições 

das áreas do Pontal, com o objetivo de dar prosseguimento ao Ramal da Estrada de Ferro 

Sorocabana29 que atravessaria o rio Paraná e chegaria a Ponta Porã em Mato Grosso, no 

tempo presente Mato Grosso do Sul, passando por Dourados. Daí o projeto ter como 

denominação “Ramal de Dourados”. Ressalta-se que, nesse tempo, os trilhos da Estrada de 

                                                 
27SAMPAIO (1890, p.119) denunciava a falta de boas vias de comunicação, na medida em que o comércio pela 
via fluvial do Paranapanema era insignificante. Quanto ao comércio pela estrada boiadeira, ressalta: “[...] vae 
crescendo aquelle effectuado pela estrada do sertão às costas de animaes e dos ronceiros carros puxados por 
bois”.  
28Num artigo denominado “Assentados ontem os primeiros trilhos do Ramal de Dourados”, do jornal “Folha da 
Manhã”, de 17/01/1956, observa-se que: “Essa nova linha que deverá estar concluída no próximo ano, terá uma 
extensão no território paulista de 215 quilometros, cortando as terras dos municípios de Regente Feijó, 
Presidente Bernardes, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio. Como se sabe, a ferrovia atravessará a 
área das reservas florestais do Morro do Diabo e do Pontal”. (apud. VASQUES, 1973, p.93)  
29Assinala BELLOTTO (1975, p.44) que a Estrada de Ferro Sorocabana foi o mais importante fator de 
integração do extremo -oeste do Estado, principalmente o sudoeste. Os trilhos “[...] em 1912, já tinham atingido 
Assis; em 1916, Bartira, e em 1919, Presidente Prudente. Finalmente, em 1922, chegavam às barrancas do Rio 
Paraná, em Porto Presidente Epitácio”.  
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Ferro Sorocabana já percorriam grande parte da região da Alta Sorocabana, chegando a 

Presidente Prudente no ano de 1919.  

Ao propiciar a valorização econômica das áreas devolutas, as quais foram sendo 

devastadas e repartidas em lotes rurais e urbanos, percebe-se que os trilhos serviriam ainda 

para alicerçar a prática da grilagem das terras, possibilitando a sua “legalidade”, na medida 

em que pequenas áreas eram comercializadas aceleradamente por Companhias Colonizadoras 

com o aval do Estado. 

Num cenário de expansão territorial baseado na exploração da mão-de-obra 

camponesa e na violação da natureza, era preciso “marcar” a terra, “risca-la” e ter a sua 

jurisdição, não importando quantas vidas tivessem que pagar por isso. A abertura de novos 

povoados, devido à chegada dos trilhos, tornou-se chamariz, nas décadas de 1950 e 1960, para 

os trabalhadores pobres, principalmente nordestinos, na busca de melhores condições de 

trabalho e de vida, como, por exemplo, pela ação da empresa colonizadora Camargo Corrêa, 

na construção da cidade de Rosana, nos anos 60. Em 1965, a ponta dos trilhos se encontrava a 

10 quilômetros de Euclides da Cunha, tendo em Teodoro Sampaio a sua última estação em 

funcionamento. 

Segundo Cleps Júnior: "Quando o poder público estadual autorizou a construção 

da ferrovia às empreiteiras, cedeu grandes extensões de terras ao longo do trajeto para que se 

investisse na colonização" (1990, p.122). A empresa Camargo Corrêa foi a que mais se 

beneficiou dessas concessões, pois: 

 
[...] havia conseguido cartas topográficas que continham o projeto do traçado 
dos trilhos bem antes de ter recebido a concessão. Com isso, a firma passou 
a especular com as terras situadas em diversas partes da região do Pontal do 
Paranapanema. Dentre os seus projetos [...] destacou-se a colonização de 
Rosana”. (1990, p.123)  30 
 

Na discussão do processo de colonização organizado pelo estado de São Paulo, 

Salgado, Leite e Alegre exemplificam o caso da cidade de Rosana, como modelo para a 

                                                 
30KRUG (1927, p.424) no ano de 1905, discorrendo sobre as terras de Platina, próximas a Campos Novos e 
Nossa Senhora do Monte Alegre, observou que eram baratas, entretanto já percebia “[...] que estes tempos de 
barateza se passaram, pois, devendo a Sorocabana atravessar os seus trilhos em breve por estas paragens, estes 
preços não se conservarão por muito tempo, ainda mais sendo a zona em questão a natural supridora de madeira 
para as demais cidades do nosso Estado: julgo que em bem poucos annos, as mattas existentes alcançarão um 
preço fabuloso por alqueire de área”. Este relato, bem anterior à expansão da Estrada de Ferro Sorocabana pelas 
terras do Pontal, antecipa as conseqüências da devastação ecológica propiciada pela derrubada das matas e o 
comércio das madeireiras, alimentado pelos trilhos. Enuncia ainda a supervalorização das terras derivada do 
atrativo dos lotes urbanos e rurais comercializados pelas Companhias Colonizadoras, a exemplo da construção 
da cidade de Rosana. 
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compreensão do papel das colonizadoras na organização dos espaços rural e urbano, 

indiferentes aos conflitos fundiários que cercavam a região: 

 
A colonização em geral praticada no Estado foi à base de empreendimentos 
isolados, e ao sabor das circunstâncias do momento. Raras vezes as 
companhias colonizadoras procuraram colocar-se dentro do contexto pelo 
menos regional: já a companhia que colonizou Rosana teve a preocupação 
dêsse contexto – pelo menos quando à circulação se colocou dentro do plano 
viário – entretanto, confiou na presteza da realização dêsse plano e aí é que 
parece ter residido todo o mal. Com a estrada chegando ao Pontal fatalmente 
surgiria ali uma cidade aproveitando os benefícios do porto e da ponta dos 
trilhos. A Companhia Colonizadora antecipou-se enquanto os planos da 
Estrada não foram cumpridos. (1970, p.53) 

 

De forma semelhante a Cleps Jr., assinalam os autores que essa Companhia 

Colonizadora, em idos dos anos 1960, apenas abriu os lotes para o povoado de Rosana, 

demarcou a área da futura cidade e colocou tudo à venda, não dando a mínima assistência aos 

homens e mulheres que ali se instalaram: “[...] a preocupação maior foi indubitavelmente a do 

lucro advindo da venda da terra que se valorizaria com a chegada da ferrovia e em função de 

sua posição geográfica em face da circulação e do crescimento econômico das regiões 

paranaenses e matogrossenses circundantes”. (1970, p.12) 

Quanto aos homens que habitavam Rosana, os autores destacam a fome como 

uma condição a rondar-lhes a situação de vida: “O homem, sem assistência de espécie alguma 

vivia como podia e, principalmente nesses períodos, a fome não era rara. Era impressionante 

de se ver a miséria em que vivia boa parcela dos moradores, notadamente os arrendatários que 

formam a parte mais pobre da população”. (1970, p.14) 

Leite, em artigo intitulado “O morro do diabo”, também evidencia a corrida pela 

procura de terras na Alta Sorocabana ocorrida a partir dos anos 40, em decorrência do papel 

das colonizadoras. Isso fez com que essas áreas fossem valorizadas excessivamente. No 

mesmo artigo, esse geógrafo denuncia o “golpe de arrematação” ocorrido no Pontal do 

Paranapanema na década de 1940, assinalando que ele: “[...] consistiu em levar a hasta 

pública, algumas glebas situadas dentro do Perímetro da área reservada, por falta de 

pagamento dos impostos territoriais. Os arrematantes obteriam assim, um título legalmente 

fornecido pela justiça da Comarca”.31 

O denominado “golpe de arrematação” foi uma das estratégias do poder público 

para a legitimidade do que deveria ser para tais poderes considerado ilegal, ou seja, a 

                                                 
31LEITE, J. F. O morro do diabo. O Imparcial.  Presidente Prudente, São Paulo, 05/06/1984. 
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derrubada das reservas florestais e a ocupação de áreas pertencentes ao Estado pelos grileiros 

que, utilizando-se do trabalho dos camponeses, colocaram abaixo milhares de hectares de 

reservas nas áreas devolutas do Pontal, com a derrubada de cerca de 8 alqueires por dia. Em 

menos de 30 anos (1950 a 1978), as reservas florestais do Pontal do Paranapanema foram, em 

sua maior parte, devastadas32. Esse quadro de violências propiciou o que discutirei a seguir, 

qual seja, a luta dos pequenos arrendatários e posseiros para na terra permanecerem. 

 

2.3. No oeste e extremo-oeste paulista: a luta dos camponeses para 
permanecerem na terra 
 

 
Apronte a trouxa menina, isso sim, pois já não temos nem casa, nem 
terra! Não sabe que esta terra é do ‘grilo’ e não vale um canudo de 
pito e suor pingado por um homem a vida inteira? O que vale agora é 
o dinheiro de um, o bom nome de outro, a força de quem tem e de 
quem manda. Adeus menina, diga adeus pra dama-da-noite que sua 
mãe deixou recomendada! Apronte-se que minuto mais, minuto 
menos, temos que nos por a caminho. (DONATO, s/d, p. 54) 

 

 

Nos municípios paulistas do Vale do Paranapanema, em fins do século XIX, os 

camponeses cultivavam pequenas lavouras de feijão, milho, arroz, batatas e mandioca, para a 

sua subsistência. Em alguns poucos municípios produzia-se ainda o café, como salienta 

Sampaio (1890). O algodão era cultivado em quase toda a região. Já o fumo vinha 

desenvolvendo-se aos poucos. Afirma Sampaio que o milho ocupava a maior área de cultivo, 

seguido do feijão. Entretanto: “A grande indústria do valle é, porem, a de criação. O gado 

suíno, que é o que mais avulta, representa uma produção annual de mais de 100.000 cabeças”. 

(1890, p.116) 

Abreu, em consonância com Sampaio (1890), assinala que pequenas lavouras de 

produtos como milho, arroz, feijão, batatas e mandioca iam sendo cultivadas para o consumo 

das famílias que no Paranapanema chegavam33. Esse autor considera ter sido a criação, a 

principal atividade econômica dos homens e mulheres oriundos, de início, de Minas Gerais, 

pois: “Os animais eram soltos no campo, aproveitando-se a vegetação natural. Os porcos que 

eram os mais lucrativos, cevavam em roças de milho plantadas pelos seus proprietários que 

depois os conduziam em rebanhos a Lençóis, Botucatu e até Sorocaba”. (1972, p.24) 

                                                 
32A esse respeito, consultar VASQUES (s/d). 
33Salienta BELLOTTO (1975, p.33) que desde meados do século XIX, colonizadores mineiros “[...] vinham 
desenvolvendo a pecuária e agricultura de subsistência na região, junto aos cursos do rio Turvo e do Pardo, a 
partir da Serra dos Agudos, atingindo os cursos do Laranja Doce e do Anhumas”.  
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Krug, em sua viagem pelas margens do Paranapanema no ano seguinte ao que se 

retomavam as obras da estrada boiadeira, qual seja, em 1905, narrando o modo de vida dos 

habitantes de São Matheus, onde encontrou migrantes de Minas Gerais, observa que o povo 

vivia da pequena lavoura e de carreamento de mantimentos e de outros gêneros de primeira 

necessidade encaminhados para Campos Novos do Paranapanema e para São Pedro do Turvo, 

possuindo ainda “[...] cada família invariavelmente o seu fuso e tear, sobre o qual fazem os 

mais lindos artefactos”. (1927, p.349) 

Numa passagem significativa desse texto, ao contar a excursão de São Pedro do 

Turvo para São Paulo dos Agudos, Krug não deixa de perceber a forma como se davam as 

grilagens nas terras por onde passava e o modo como os pequenos sítios e posses iam se 

diluindo em meio ao grilo. Mesmo que extensa a citação, é válido apresentá-la na tentativa de 

evidenciar como os camponeses viviam no corpo a condição de violência imposta pelos 

denominados grileiros: 

 
Ocorre-me nesta occasião com que facilidade verdadeiros ladrões de terras 
tornam-se possuidores de vastas extensões de chão sem possuir siquer um 
real de fortuna. Chamam-se grilleiros taes individuos, que comprando 
insignificante parte de terreno de um dos co-proprietarios, gastando para isso 
somente uns 10$000 emprestados, constituem-se aggregados do sitio. São 
geralmente velhacos, desembaraçados no modo de falar, não sendo 
conhecidos no logar e ameaçando os co-proprietarios com divisão judicial, 
munindo-se para esse fim de uma procuração passada em cartório, ou 
mesmo falsa, de um dos maiores co-proprietarios, vão de casa em casa, de 
porta em porta dos outros aggregados communicando-lhes a intenção e 
pedindo a sua coadjuvação. O pobre proprietario, alias pouco pratico em 
questões judiciaes, não querendo perder terreno e não tendo dinheiro para 
pagar o agrimensor, vai a cartorio junto como o grilleiro e transfere-lhe, a 
titulo de pagamento antecipado para tratar dos seus interesses na divisão 
judicial, uns tantos alqueires de sua propriedade; assim prosseguindo o 
velhaco no seu caminho até ter falado com todos os co-proprietarios é feito 
no cartorio a mesma manobra. Num certo e determinado momento o grilleiro 
declara que não pretende mais fazer a divisão judicial; os pobres e ignorantes 
aggregados não tendo dinheiro para processal-o, acceitam o conto do 
vigario. Muitas vezes os proprios tabelliães estão filiados ao grilleiro, e 
quando a divisão judicial é feita o agrimensor tambem tem o seu bom pedaço 
de terreno na transacção. (1927, p.446) (grifos do autor) 
 

 
Salienta Abreu que entre os anos de 1926 a 1930, as zonas rurais do estado de São 

Paulo receberam em torno de 233.202 trabalhadores nacionais e estrangeiros, os quais 

passaram pela Hospedaria dos Imigrantes, na capital, destinando-se para o interior das “zonas 

novas”, principalmente para o oeste paulista, devido à marcha do café ter tomado novos 

impulsos após a segunda metade da década de 1920. (1972, p.35) 
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Localizando as áreas de café na Alta Sorocabana, Abreu observa que poderiam ser 

encontradas plantações na região de terra roxa, “[...] que estendia-se de Óleo até Assis e no 

desflorestamento da zona de Presidente Prudente, Santo Anastácio, Presidente Venceslau até a 

barranca do Rio Paraná”34. Reforça ainda que, de modo semelhante aos trilhos, os 

loteamentos das fazendas derivados da valorização das plantações de café, se tornaram 

“negócio altamente lucroso”. (1972, p.36) 

Segundo Monbeig (1998), na margem paulista do rio Paraná, em fins do século 

XIX e ainda na década de 1940, predominava a cultura do milho como forma de subsistência, 

paralela à produção do algodão, por ser uma cultura dos pequenos proprietários, donos ou não 

do solo. Sobre a cultura de subsistência, afirma esse autor que: “O sitiante jamais abandona as 

culturas de subsistência, que intercala no seu algodoal plantado nos desbravamentos recentes, 

ou que ele localiza em um ou dois alqueires ocupados por plantações mais antigas”. (1998, 

p.297) 

Sobre os camponeses que vieram povoar o chamado “deserto desconhecido”, 

escreve Giovannetti: 

 
Quem desbrava, quem luta com o Jequitibá e com o Ipe, quem luta contra a 
onça, não pode ficar no contacto com a civilização que chega perto das 
moradias dos desbravadores. Esses homens, por indole e por um sentimento 
atávico, não se sentiam bem senão no rude contacto com a floresta secular. 
E, assim fugiam, traçando seus itinerarios e na avançada, floresta a dentro, 
abriam o caminho dos outros homens de aventura. (s/d, p. 73) 

 

Diferentemente da interpretação desse autor, ressalto que não seria “por indole e 

por um sentimento atávico” que os camponeses se embrenhavam na “floresta secular” e 

fugiam da “civilização”, abrindo caminhos para os grileiros, como se pode apreender do 

trecho relacionado de Krug (1927), mas pela necessidade gestada no convívio com esses 

mesmos, ou seja, pela constante situação de expulsão de suas posses e sítios. Nesse sentido, a 

transitoriedade dos primeiros moradores não se explica necessariamente pelo “nomadismo 

sem destino preciso” e sim pela incessante busca de uma terra em que pudessem plantar e ver 

chegar o tempo da colheita. 

Cobra salienta a situação de dependência pessoal que circunscrevia as práticas dos 

agregados nos sertões do Paranapanema, nas primeiras décadas do século XX, tendo que se 

                                                 
34Sobre a região que interessa para a tese, qual seja, os municípios do Pontal do Paranapanema, MONBEIG 
(1998, p.18) destaca que somente entre a faixa do Rio do Peixe e Aguapehi encontravam-se grandes extensões de 
plantações de café, em Santo Anastácio e Presidente Venceslau, no mais predominava o plantio de algodão e a 
cultura de subsistência.  
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submeterem, em seu cotidiano, a situações de extrema dependência para que na terra 

pudessem permanecer: 

 
[...] sujeitavam-se, em tudo, à vontade de quem os collocou, sob pena de 
expulsão de perseguição [pelo modo que expuzemos quando tratamos da 
politica praticada nos sertões] se a contrariassem. Vivendo do favor de quem 
lhes deu morada, não podiam faltar em dias de eleições; recebiam cedulas 
junto a urna e dentro desta as introduziam sem pestanejar. Chamados a 
depôr, em acção civel ou criminal, ou de qualquer especie outra, eram 
obrigados a comparecer, instruir-se servilmente no que deviam responder 
com firmeza, toda a vez que assim lhe fosse determinado. (1923, p.157) 

 
Cobra assemelha as condições vividas pelos agregados às dos demais camponeses, 

já que expostos constantemente à situação de extrema instabilidade pelos campos e matas do 

Paranapanema, vivendo a violência dos despejos, queimas de roça, etc. Não podendo contar 

com os órgãos públicos, por esses costumeiramente apresentarem-se como aliados dos 

grileiros, necessariamente tinham que partir35. Afora essas violências, reforça o autor o fato de 

que a maior parte dos grileiros era a mesma que representava o Estado nas ações de 

legalização das posses e nas disputas judiciais, sendo composta por advogados, agrimensores 

e políticos da capital.  

Os camponeses que teciam a história de luta para a permanência nas terras do 

Pontal viviam situação similar ao que ocorria com os pobres da terra por todo o país, em fins 

do século XIX e percurso do XX. Situação que pode ser generalizada para a história da 

questão agrária brasileira, se pensarmos a vida dessa população desde a colônia, como 

destacado no capítulo inicial desta tese. Assim, Cobra já nos anos 20, assinalava que: 

 
O benemerito trabalhador nacional – que entrega o jequitibá e desbrava a 
selva bruta – não aprecia a lavoura com plantações enfileiradas e arruadas; 
quando esta attinge uma zona, já está elle longe dalli; mudou-se pra alem e 
foi, de novo, abrir morada na orla da floresta.(1923, p.197) 

 

No interior de São Paulo, conforme Loureiro, além dos sítios em que se cultivava 

o algodão ao lado dos gêneros de subsistência, havia também as fazendas, em que os 

fazendeiros, mesmo tendo o café como produto principal, cediam algumas áreas de terra aos 

parceiros ou arrendatários para o cultivo de algodão, particularmente aquelas que eram 

                                                 
35ALMEIDA, A. de (1945, p.98), em texto escrito em 1913, ao discutir os caminhos traçados pelos homens para 
a fundação de municípios, referindo-se ao povoamento da zona do Rio Pardo e Campos Novos, destaca o êxodo 
como característica dos homens e mulheres que por esses caminhos chegavam: “Obedecendo a voz da raça, de 
repente o sitiante passava a dinheiro suas propriedades e afundava no sertão”. Essa consideração choca-se 
frontalmente com a interpretação que teço sobre o modo de trabalho e vida dos camponeses. O êxodo fazia-se 
não pela “voz da raça”, mas pela violência imposta sobre esses homens e mulheres em seu cotidiano. 
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impróprias para a cultura principal. Assinala a autora que em São Paulo, principalmente a 

partir da grande crise de 1929, o algodão constituiu-se como uma mercadoria de pequena 

produção. (1987, p.32) 

Entretanto, a partir dos anos 50, a decadência da pequena lavoura paulista, levou, 

nas palavras de Loureiro, a um novo “processo de reaglutinação imobiliária” (1987, p.55), 

momento em que os pequenos agricultores foram forçados a abandonar ou vender a baixo 

preço o seu pedaço de terra aos grandes fazendeiros ou pecuaristas, transformando-se, num 

futuro próximo, em pequenos arrendatários, posseiros ou mesmo migrantes para os grandes 

centros. 

Nessa linha de análise, Cleps Jr., afirma que no processo de ocupação da 

microrregião da Alta Sorocabana deu-se a privatização das terras. Porém, os beneficiários não 

foram os pequenos arrendatários e posseiros, produtores da agricultura de subsistência, mas os 

pecuaristas e especuladores que ou grilaram, ou pagaram um preço simbólico por essas terras. 

(1990, p.156)  

Donato em romance mural 36 escrito nos anos 50, narrando o conflito entre o 

grande grileiro Paulo e os antigos moradores, expõe a saga de Libêncio e de sua filha, 

Sinhana, obrigados a abandonar a terra conhecida de uma vida inteira devido à perseguição 

realizada por Paulo. A epígrafe deste item evidencia a questão. 

Antonio (1990), ao estudar a ocupação da Alta Sorocabana, reforça as 

considerações de Donato sobre as grilagens de terra destacando o modo como se deu esse 

processo: 

 
Nas apropriações indevidas, os grileiros para legitimarem suas posses 
tiveram que derrubar a mata e cultivar as terras, tornando-as produtivas, e o 
fizeram trazendo pessoas, no primeiro momento da ocupação, tais como: 
familiares, parente, agregados, amigos e interessados. Num segundo 
momento, já com muitos casos de grilagens e litígios, trouxeram migrantes, 
geralmente do Nordeste brasileiro, contratados como arrendatários, mas que 
não eram mais do que mão-de-obra barata a fim de realizarem o 
desmatamento, na maioria das vezes em troca de uma ínfima quantia mensal 
e também de um pedaço de terra para cultivarem. (1990, p.12) 

                                                 
36Em palestra proferida na Unesp/Assis, no dia 27/09/95, Hernâni Donato falou de seu trabalho como escritor. 
Refletindo sobre a obra “Chão Bruto” relatou que num dos seus regressos do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do 
Sul, aguardando o horário de viagem na Estação Ferroviária Sorocabana, deparou-se com um amigo de infância 
que, naquele momento, trabalhava como “capanga” para um dos grileiros do Pontal. A história narrada por esse 
amigo das andanças pelos campos do Pontal do Paranapanema inspirou o autor. Donato comentou que escreveu a 
obra em apenas 19 dias, façanha que não mais conseguiu realizar nos seus trabalhos posteriores. As considerações 
sobre a ocupação do Pontal, contidas nesse romance, referendam a sua utilização como fonte histórica. Não há a 
preocupação em discutir o fictício como real, ainda que a questão mereça análises mais aprofundadas. Procuro, 
então, entender esse romance como uma construção de uma determinada abordagem da história de ocupação da 
região. 
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Ressalta Antonio que “[...] o período compreendido entre os anos quarenta e início 

da década de setenta pode ser caracterizado, em termos de manifestação no campo, na Alta 

Sorocabana, como um período de grande tensão e de conflitos sobre a posse da terra".(1990, 

p.17) 

Quanto à violência contra os posseiros37 da região, conforme Leite, “[...] não eram 

raros os cadáveres vistos boiando em águas de riachos e rios do sertão sorocabano, vítimas de 

tocaias em picadões recém abertos” (1981, p.56). Nessa linha de abordagem, expõe Donato 

que: “Num dia qualquer a voz blandiciosa dos que tinham a lei no bôlso do casaco e os tiros 

dos que tinham a truculência na mira das carabinas, expulsaram o sossêgo antigo para a outra 

banda do Rio Paraná”. (s/d, p.11)  

A “carabina, a bala e o fogo”, instrumentos costumeiros nas ações de despejo, são 

apontados por esse romancista como referencial da forma como se desenrolavam as disputas 

pela terra. Leite reforça as considerações de Donato, quando esse se refere às disputas entre os 

grandes grileiros de terras do Pontal, envolvendo as tocaias e as perseguições contra os 

posseiros: 

 
Houve conflito entre os próprios grileiros, em contenda pelas mesmas terras, 
e não eram raros os grandes posseiros terem a seu soldo grupos de jagunços 
armados visando a expulsão de pequenos ocupantes. Houve época que cada 
sitiante tornar-se-ia, com carabina em punho, o defensor extremo da (sua) 
cobiçada gleba. (LEITE, 1981, p.46) 

 
No percurso do século XX, similar às primeiras décadas, o cerco em volta dos 

camponeses aumentava cotidianamente. Paralelo a esse cerco dava-se então a exploração da 

mão-de-obra dos pequenos arrendatários, como expõe o relato de Seu Francisco e Dona 

Maria, ao terem que cultivar suas roças de subsistência intercaladas às áreas de pastagens, isso 

quando se fazia possível.38 

                                                 
37 MOTTA (1998, p.76), descrevendo as contendas entre fazendeiros e posseiros no mundo agrário fluminense 
de meados do século XIX, numa leitura similar aos autores relacionados, salienta que nos processos judiciais por 
ela analisados: “Eram mínimas as possibilidades de pequenos posseiros, estabelecidos em pedaços de matas 
virgens, conseguirem provar que o seu trabalho não estava se realizando em terras ocupadas pelos fazendeiros. A 
ilegalidade de sua ocupação era enfatizada da primeira à última página de cada processo. Ao não contar com 
recursos para defender o seu ponto de vista perante a justiça, os pequenos posseiros assistiam à destruição de 
suas pequenas plantações de milho ou café, sem que pudessem ser ouvidos. Para tais indivíduos, o confronto de 
argumentos se dava numa única direção: o fazendeiro reafirmando ser senhor e possuidor das terras em litígio e, 
ao mesmo tempo, denunciando-os apenas e tão somente como invasores”. (grifos da autora) 
38 A exposição de SÁ JÚNIOR (1973, p.138), ainda que se traga as suas especificidades por referir-se à parte sul 
do Agreste pernambucano, em propriedades destinadas paralelamente à pecuária e à lavoura nos anos 60, ilustra 
a forma predominante de relação de trabalho nos campos da Alta Sorocabana e do Pontal dos anos 50 até meados 
de 70. Conforme esse autor: “O rendeiro tem a obrigação de desmatar ou destocar um pedaço de terra, na qual 
ele planta uma forrageira, geralmente o capim ou a palma. Consorciadas à forrageira, tem ele a permissão de 
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Seu Francisco e Dona Maria, ele sergipano, ela pernambucana, ao narrarem suas 

histórias de vida e de luta pela terra e na terra39, explicitam o constante desenraizamento 

vivido pelos camponeses sem terra, ao terem que deixar o Estado natal40, no início da década 

de 1950, partindo rumo às terras paulistas até chegar aos campos do Pontal do Paranapanema. 

Seu Francisco chegara no estado de São Paulo com apenas 18 anos. Dona Maria, com 15 

anos. Ao serem indagados se já haviam trabalhado em muitas fazendas nas terras paulistas, 

Seu Francisco enumera os diversos lugares por onde trabalhavam, o que cultivavam, a 

necessidade da partida para Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, o retorno, e a entrada no 

MST na busca da terra prometida:  

 
Já trabalhei bastante. Fazenda e sítio já fui, Ave Maria!! Só de andar aqui, só 
de andar aqui em São Paulo velho, eu vou te falar!! Fiquei oito anos solteiro, 
trabalhando de peão. Depois é que a gente veio a casar, né? A gente veio a 
casar. Com depois de casado, a gente foi tocá algodão, tocá algodão. Depois 
do algodão, nós em fazenda, botei colhê café, tocá café. Depois larguemos o 
café, e fomos pro Mato Grosso. Fiquemos três anos lá. Depois, voltemo pra 
trás outra vez, e tocá café novamente. Mais o café não tava prestando não!! 
Aí foi lá vê esse negócio de pegar as terras aí.41 

 
Na tentativa de arrolar quantas fazendas trabalhou, antes de ser assentado na 

fazenda São Bento, realizando um esforço de memória, Seu Francisco assim narra: “[...] 

trabalhei na fazenda Lago Azul, fazenda Santa Terezinha, município de Colorado; fazenda 

Sapé, que é vizinha à Formosa também. Aqui perto da Anhumas, do Domingos Vieira, 

fazenda São Paulo; na fazenda Campinho, que é do Medeirinha. Tudo isso trabalhamos aí. 

Tudo por fora, por aí”. 

Indagados se era derrubando as reservas, Dona Maria diz que não, “era só 

tombando pasto”. Seu Francisco complementa acentuando: 

 
Já era terra velha já, sabe? Pasto, invernada. Aí arrendava a terra, aí nós com 
o animal tombava, plantava algodão na terra. Quatro anos no lugar. Depois 
de quatro ano botava outro canto. Depois aí acabava os arrendamentos, ia 
pra outras fazendas. Trabalhar mais quatro anos em outras fazendas. Depois 
acabava os arrendamentos, passava pra outras fazendas. Era assim. Agora 
desmatação, eu não achei nenhuma. Só tudo pedaço de terra velha já!!42 

 
                                                                                                                                                         
plantar culturas de subsistência de ciclo vegetativo curto. Uma vez colhidas estas, ele não poderá plantar outra 
vez no mesmo lugar, pois a forrageira já terá atingido um tamanho tal, que terá de crescer sozinha daí para 
diante. Se o dono da terra estiver interessado num novo plantio de capim ou palma em outra área de sua 
propriedade, a operação pode ser reiniciada, com o mesmo rendeiro. Caso contrário, ele vai com a família para a 
estrada, à procura de outra fazenda para proceder da mesma maneira”.  
39ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
40Sobre os migrantes nacionais no estado de São Paulo, particularmente os nordestinos, ver ANDRADE (s/d). 
41 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
42Idem. 
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Ao pensar o tema específico desta tese, o que percebo na análise da história de 

vida desse casal é a luta cotidiana para a permanência na terra, tecendo práticas pelos vários 

lugares por onde passaram, buscando, com isso, sobreviver por entre as brechas que 

conseguiam abrir nas relações de trabalho e vida. Os camponeses, no início da ocupação do 

Pontal, ao derrubarem as matas a serviço do grileiro, por entre as toras caídas plantavam as 

suas roças. Por vezes, delas eram expulsos, impossibilitados de colher os frutos que 

germinavam.  

Nos idos de 1950, como narram Seu Francisco e Dona Maria, as reservas já 

haviam sido devastadas, restando para eles só “terra velha” e o trabalho na formação ou 

reforma de áreas de pastagens. A constante mobilidade derivada dos contratos de três a quatro 

anos, obrigando-os a partirem para outras terras, desenhou a história de vida dos camponeses 

no estado de São Paulo, fazendo com que tivessem que percorrer vários recantos do interior 

paulista, do estado do Paraná e de Mato Grosso do Sul, principalmente no trabalho como 

pequenos arrendatários.  

Essas histórias de peregrinação são apreendidas na quase totalidade dos relatos 

colhidos pelos campos do Pontal do Paranapanema. Expressam, muitas vezes, origens de 

partida distintas, desde os estados do Nordeste ao estado do Paraná, entretanto, os motivos se 

assemelham: são as condições de vida e de trabalho na terra natal que fazem da chegada em 

terra estranha a esperança de nela permanecer. 

Os anos 50, momento em que Seu Francisco e Dona Maria chegavam no Pontal, 

trouxe consigo o saldo negativo do “golpe de arrematação”, imposto sobre as terras devolutas 

em fins dos anos 40. Esse “golpe”, além de contribuir para a devastação das áreas de 

preservação ecológica, como discutido anteriormente, contribuiu ainda para que os 

“arrematantes” expulsassem os pequenos arrendatários e posseiros que se encontravam nas 

áreas arrematadas. Esse cenário de expulsão e violência, vivido pelos camponeses, gerou 

inúmeros conflitos, os quais passo a discutir. 

Em 1954, como salienta Cleps Jr. (1990), 70 famílias da fazenda Cuiabá foram 

expulsas pelos jagunços do fazendeiro Labiano da Costa Machado. Naquele mesmo ano 

ocorreram conflitos na fazenda Alcídia, localizada no município de Teodoro Sampaio, de 

propriedade de Antonio Silva, onde dezenas de famílias a ocuparam, sendo expulsas em 

seguida pelos jagunços do fazendeiro, os quais destruíram plantações e mataram animais dos 

posseiros. 
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Um artigo encontrado no jornal “A Voz do Povo”,43 narra o despejo a que se 

refere Cleps Jr., ocorrido em uma das posses da Fazenda Cuiabá. Assim, o despejo dos 

homens que “guardavam a posse” de 200 alqueires, pertencente a Afonso Batista, conhecido 

nas redondezas como Afonso Português, dono de uma venda, demonstra os instrumentos 

costumeiros utilizados contra os pobres do campo.  

Conforme o artigo, tal ato “[...] foi dirigido por Galileu Mendes Amado, um dos 

arrematantes da Reserva, acompanhado de 15 homens armados de winchester e tendo a 

oficializar o ato o soldado Pereira, já que o cabo Tavares, amigo de Afonso Português, não 

quizera acompanhar o grupo nesta missão”. Dando continuidade à narração, há o destaque 

para a presença de Mato Grosso, famoso “quebra-milho”44, na venda de Afonso no momento 

em que o repórter do jornal “A Voz do Povo” chegara para registrar o ocorrido. Mato Grosso 

trabalhava para Afonso. Aqui, pode-se perceber a forma como as áreas em litígio eram 

defendidas, qual seja, por meio de jagunços.  

Expõe o repórter que: “Mato Grosso, um preto alto, espadaúdo e valente, que já 

trabalhou no serviço de ‘quebra-milho’ para muitos grileiros da Alta Sorocabana, inclusive 

Labiano da Costa Machado, não quizera, dessa vez, reagir”, pois, conforme sua fala: “O 

Afonso não estava aí. Eu não tinha ordens de reagir. Se tivesse, reagiria, pois já estive em 

situações mais melindrosas”. Afonso chegara a noite. Sabendo da presença do repórter na 

Reserva, quis falar-lhe. Explicou, então que viera para a região: 

 
[...] quando não existia ali uma viva alma, numa distancia de 50 quilometros, 
desde o Mirante do Paranapanema até a boca da Reserva; que fizera estradas 
e construíra pontes, que ajudara a muita gente por toda a Fazenda Cuiabá 
com financiamento (e despejou na mesa um monte de notas promissórias 
vencidas), que fizera 10 quilometros de picadão dentro da Reserva, para, 
agora, esses tubarões da terra, despejarem-no impiedosamente. Nesse 
momento, levanta a fralda da camisa, mostra ao repórter as cicatrizes de 
facadas, tiros e punhaladas que levara durante os seus agitados anos de luta 
pelo sertão da Alta Sorocabana.45 

 
Conta ainda que se estivesse presente no momento do despejo, “[...] a coisa seria 

outra: defenderia até a morte a propriedade que comprei por duzentos mil sagrados cruzeiros”. 

                                                 
43 ALVOROÇO nas Terras da Reserva – Mato Grosso, famoso “quebra-milho” das terras griladas da Alta 
Sorocabana, não quis reagir ante o despejo da posse de Afonso Português – cicatrizes de facadas, tiros e 
punhaladas são glorias na luta feroz pela posse da terra. A Voz do Povo. Presidente Prudente, 16/05/1954, 
n.1663, p.1. 
44 Termo utilizado para designar os jagunços na região da Alta Sorocabana. 
45 ALVOROÇO nas Terras da Reserva – Mato Grosso, famoso “quebra-milho” das terras griladas da Alta 
Sorocabana, não quis reagir ante o despejo da posse de Afonso Português – cicatrizes de facadas, tiros e 
punhaladas são glorias na luta feroz pela posse da terra. A Voz do Povo. Presidente Prudente, 16/05/1954, 
n.1663, p.1. 
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Conforme Afonso, em 1951 saíra da posse da fazenda Cuiabá, devido o despejo realizado pela 

Polícia Florestal, momento em que todos os posseiros tiveram que partir. Todavia, vendo que 

“gente estranha invadia a reserva, fui tomar conta também do meu pedaço”.46 

Esse acontecimento ilustra o processo conflituoso em que estavam inseridos 

grileiros em disputa pelas mesmas terras; camponeses que “cuidavam da posse” de Afonso e o 

Estado, devido seus representantes estarem atrelados ao jogo de interesses imobiliários 

empreendidos sobre as áreas devolutas da região, através do “golpe de arrematação”.  

Paralelo ao que ocorria pelos campos da Alta Sorocabana, em fins da década de 

1950, davam-se ainda conflitos de terras em outras fazendas do interior paulista. Um dos que 

mais se destacaram na história da questão agrária de São Paulo deu-se no extremo-noroeste, 

na região da Alta Araraquarense. Esse movimento refere-se às lutas dos pequenos 

arrendatários e posseiros do Distrito de Rubinéia e de Santa Clara D’Oeste, em Santa Fé do 

Sul, envolvendo o fazendeiro, administradores, pequenos arrendatários e posseiros das 

margens do rio Paraná, num movimento que ficaria conhecido como o “arranca capim”47. José 

de Carvalho Diniz, conhecido em Santa Fé do Sul como “Zico Diniz”, adquiriu terras da 

empresa Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização (CAIC) para a formação de 

grandes pastagens e engorda do gado.  

Conforme Muramatsu, em relação à forma como se deu o acesso a essas terras, 

por Zico Diniz: “Para a grande maioria das pessoas que vivenciou aquela época, as terras 

passaram para as mãos do pecuarista através da utilização por ele de meios à margem do 

direito, isto é, mediante grilagens”. (1984, p.101) 

No contexto em que se deram os conflitos mais sérios, ou seja, no ano de 1959, 

assinala o autor que, dos 6.500 alqueires da área em litígio, 700 estavam em processo de 

formação de pastagens artificiais, sendo que, do restante, 30% eram terras boas para o 

desenvolvimento da lavoura de subsistência. Quanto às relações de trabalho predominantes 

para a formação das áreas de pastagens, similar à região da Alta Sorocabana, dava-se, então, o 

sistema de arrendamento. Sobre esse sistema, assinala Muramatsu que: 

 
Em primeiro lugar, é preciso entender que o sistema de arrendamento foi a 
fórmula encontrada pelo fazendeiro que conciliou contraditoriamente a 
produção do pasto com a produção dos meios de vida necessários à 
sobrevivência do trabalhador arrendatário e sua família. O não pagamento de 
salários correspondeu a ‘permissão’ dada pelo fazendeiro do cultivo de 
lavoura de alimentos na terra arrendada pelo pequeno proprietário. No 

                                                 
46 Idem. 
47 Sobre os movimentos agrários no oeste paulista, envolvendo as décadas de 1950 a 1970, consultar: 
MURAMATSU (1984) e REIS, N. dos (1990). 
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sistema de arrendamento combinou-se de forma tensa e contraditória a 
valorização do capital estribado em cima de relações não-capitalistas de 
produção. (1984, p.110) 

 

Todavia esta fórmula de trabalho demonstrava o seu contrário, ou seja, aos 

arrendatários, no prazo estabelecido pelo contrato, restava sair das terras. A substituição das 

lavouras de subsistência pelo capim, revelava, conforme o autor relacionado, a realização de 

um trabalho inútil pela negação do trabalho útil: 

 
Se para o proprietário o plantio de capim era um trabalho indispensável (a 
razão de ser do seu empreendimento) para o trabalhador arrendatário, em 
oposição, tratava-se de um trabalho absolutamente inútil, porque ia de graça 
para aquele. Mais do que isso, a condição forçada do trabalhador como 
formador de pasto negava-o enquanto produtor de seus meios de vida. Ou 
seja, o arrendatário se viu numa situação em que o seu trabalho a um só 
tempo criava as condições de sua existência e gerava as condições opostas 
da negação desta existência, da sua ruína. (MURAMATSU, 1984, p.114) 

 

Foi lutando contra a impossibilidade de ser “produtor dos seus meios de vida”, 

bem como contra a dupla exploração, fosse a da renda em espécie e da renda do trabalho, 

somando-se a luta para permanecer na terra, que os pequenos arrendatários de Santa Fé do Sul 

se tornam conhecidos no cenário nacional, na medida em que, recusando-se a deixar a terra, 

deram início à “operação arranca-capim”, enfrentando, desde a perseguição e a agressão física 

dos jagunços a mando do fazendeiro até “[...] o despejo sistemático de famílias inteiras de 

pequenos arrendatários”. (MURAMATSU, 1984, p.117)  

Nazareth dos Reis (1990), ao estudar o movimento de Santa Fé do Sul, chama 

atenção para os conflitos que permearam os campos dos Distritos de Rubinéia e Santa Clara 

D’Oeste. Há em seu trabalho a leitura de que Jofre Correa Netto foi o principal líder das lutas 

que derivaram na operação “arranca-capim”. Jofre, conhecido como o “Capitão”48, era 

militante do Partido Comunista Brasileiro, que, naquele contexto, contribuía para a 

organização dos camponeses pelo interior do Brasil. Reforça Reis que: “[...] aquele homem 

magro, alto, barbudo e de boné, líder do movimento aqui no extremo noroeste paulista, na 

época, já sonhava com mudanças profundas”. (1990, p.126) 

Conforme esse autor: “O capitão não foi somente um líder, foi um ídolo daquela 

gente. Tudo quanto se divulgou de negativo sobre ele não convenceu os trabalhadores. Estes 

entendiam os boatos como intriga e difamação dos patrões” (1990, p.223). Nazareth dos Reis 

atribui a derrota dos pequenos arrendatários, dentre outras causas, ao fato de que Jofre não 
                                                 
48 Observa REIS, N. dos (1990, p.108) que: “A quem quer que fosse apresentado respondia ao cumprimento, 
dizendo: ‘Capitão Jofre Correia Netto, às suas ordens!’ E é assim até hoje”.  
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mais pode intervir no processo de lutas, por encontrar-se hospitalizado, ao ter sido atingido 

por dois tiros, e no retorno à Santa Fé, pela prisão que sofrera. Salienta esse autor que Jofre, 

ao encontrar-se livre, mais tarde irá estruturar: “[...] outros movimentos de trabalhadores em 

Presidente Prudente, Bauru e interior mineiro, sempre levando consigo os ideais de luta, de 

organização e conscientização dos oprimidos, na esperança de que dias melhores poderiam 

raiar”. (1990, p.224) 

Buscando vestígios das lutas dos pequenos arrendatários e posseiros do Pontal do 

Paranapanema nos jornais regionais49, encontrei fontes importantes para se pensar a relação 

do movimento de luta dos arrendatários de Santa Fé do Sul com as que se davam na região de 

Presidente Prudente, particularmente no jornal prudentino “O Imparcial”. Não se trata, nesta 

tese, de discutir de forma pontuada essa relação, mas apontar elementos para a compreensão 

da riqueza dos movimentos de luta que a região vivera no início dos anos 60.  

Dentre os artigos encontrados, destaco as notícias que se seguem, as quais, quase 

sempre em primeira página, chamavam a atenção para a presença de Jofre Correa Neto na 

região. Uma notícia veiculada pelo jornal arrolado50 ilustra essa questão, ao salientar a sua 

vinda para Presidente Prudente, a convite da Associação de Lavradores de Presidente 

Bernardes. Um outro artigo51 também discorre sobre a visita de Jofre Correa, observando que: 

 
[...] está realizando naquela cidade, bem como nos distritos daquele 
município, uma série de visitas e conferências versando as mesmas sobre a 
‘reforma agrária radical’. Os meios agrícolas estão aderindo aquelas reuniões 
que não obstante se apregoe que elas tem o caráter de controverter o 
lavrador, ou o homem do campo quase sempre pouco esclarecido a respeito 
de movimentos de caráter político. 

  
 
Em fevereiro de 1962, surgiam ainda várias matérias publicadas no mesmo 

periódico referentes à permanência de Jofre na região. Uma delas apresenta como chamada 

“Jofre (não o lutador)52 tem 20 dias para provar o que pretende na cidade”. Nesse artigo, 

observa-se que, após ter sido preso, por algumas horas, em Presidente Prudente, tinha “20 dias 

para apresentar comprovantes de que está em nossa cidade trabalhando em alguma coisa e não 

                                                 
49 As fontes jornalísticas utilizadas neste capítulo, derivam da pesquisa no Museu Histórico de Presidente 
Prudente “Antonio Sandoval Neto”, realizada no segundo semestre de 2003. 
50  LÍDER camponês de Santa Fé do Sul em Presidente Prudente.O Imparcial. Presidente Prudente, 08/02/1962, 
n.4621, p.1. 
51 EM BERNARDES o líder camponês. O Imparcial. Presidente Prudente, 11/02/1962, n.4623, p.1, 
52 Conforme meu Orientador, Sérgio A. Queiroz Norte, a expressão “não o lutador” referia-se a Eder Jofre, o 
boxeador e campeão mundial dos anos 60. 
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apenas arregimentando lavradores para movimentos de reivindicações e formação de núcleos 

da chamada ‘ União dos Trabalhadores Agrícolas’”.53  

No mês seguinte, “O Imparcial” prosseguiu publicando artigos referentes à 

organização da União dos Trabalhadores Agrícolas em Presidente Prudente, com enfoque 

para a figura de Jofre Correa Neto, e ênfase na crítica às práticas de organização dos 

camponeses. Segundo notícia publicada nesse contexto, essa organização referia-se a uma 

“[...] entidade civil e de classe dos homens do campo, criada através da arregimentação de 

colonos e lavradores de toda a região, arregimentação essa feita pelo líder camponês Jofre 

Correa Netto”. 54  

Em maio daquele mesmo ano, deu-se a veiculação de nova matéria, em que se 

assinalava a participação de Jofre Correa na concentração de trabalhadores rurais em 

Pirapozinho, tendo sido novamente preso naquela ocasião. Justificando a prisão, a matéria 

assinala que: “Em ocasiões assim, pode ser que tudo permaneça em calma e pode ser que 

também venha o ambiente a se conturbar”.55 

No artigo “Farto material subversivo no quartel general vermelho – Reduto 

Comunista Desbaratado”, as considerações arroladas são significativas para se pensar as 

formas de repressão impostas aos camponeses que lutavam pelos seus direitos no percurso dos 

anos 60. Assinala a matéria que a polícia “acaba de desbaratar o reduto vermelho em 

Presidente Prudente”. Ressalta-se, então, que:  

 
Nossa reportagem obteve a informação de que na residência do líder 
camponês chamado, Jofre Correia Netto, a Polícia conseguiu apreender farto 
material subversivo composto de panfletos que convidavam à insurgirem-se 
os trabalhadores contra patrões e contra os poderes públicos. Além dos 
panfletos, a Polícia encontrou e apreendeu livros das doutrinas marxista 
leninista, que contem ensinamentos para a subversão. 56 

  
Reforça-se o fato de que, além dos materiais subversivos, a polícia encontrou 

ainda 70.000 cruzeiros, em dinheiro, os quais, conforme as autoridades, eram provenientes  

“[...] das contribuições que os adeptos vermelhos fazem às organizações espalhadas 

                                                 
53 JOFRE (não o lutador) tem 20 dias para provar o que pretende na cidade. O Imparcial. Presidente Prudente, 
11/02/1962, n.4642, p.1 
54 INAUGURADA às 13 horas de sábado a União dos Trabalhadores Agrícolas. O Imparcial. Presidente 
Prudente, 13/03/1962, p.1 
55 LÍDER comunista detido em Pirapozinho. O Imparcial.  Presidente Prudente, 03/05/1962, n. 4677, p.1 
56 FARTO material subversivo no quartel general vermelho – Reduto Comunista Desbaratado. O Imparcial. 
Presidente Prudente. 02/08/1962, p.1. 
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clandestinamente pelo país. Juntamente com a importância foram encontrados nomes de 

pessoas que contribuem com o movimento comunista na cidade”.57  

Há também a afirmativa de que permaneceram alguns guardas na residência “do 

líder vermelho”, e na medida em que as pessoas que freqüentavam a casa de Jofre iam 

chegando, eram imediatamente detidas “[...] sendo provável a sua participação no movimento 

comunista da região”. O movimento a que o artigo referia-se era a greve ocorrida na fazenda 

Nova América, em Assis58. Conforme a matéria, esse movimento estava atrelado ao “quartel 

general vermelho” de Jofre Correa Netto, já que: “[...] elementos detidos naquela propriedade 

agrícola, foram identificados como sendo fichados no Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS), os quais se fizeram passar por operários e infiltraram-se no meio da massa, 

nos quadros dos usineiros daquela fazenda”.59  

Sugere-se nesse artigo, assim como nos anteriormente relacionados, a 

compreensão do processo de lutas centrada na figura do líder Jofre Correa Neto, como se os 

camponeses não pudessem se organizar, necessitando, para tanto, exclusivamente, de 

elementos externos ao seu meio.  

Não se nega, nesta tese, a importância de Jofre como sujeito do processo de lutas, 

já que, a exemplo do movimento de Santa Fé do Sul, como posseiro das margens do Rio 

Paraná e trabalhador no arrendamento de outrem na fazenda de Zico Diniz, tornara-se parte 

dessa história. No entanto, restringir a análise à sua figura encaminha à própria negação das 

práticas das pessoas comuns, devido à compreensão de que as condições de expropriação e de 

miséria a que estavam submetidas lhes impossibilitavam de pensarem-se como sujeitos. 

Assim, parto da premissa de que não foi Jofre Correa o propulsor exclusivo das lutas em 

Santa Fé do Sul, por seus saberes e sua liderança nata, mas foram as lutas dos pequenos 

arrendatários e posseiros que lhe propiciaram a possibilidade de representá-los.60 

Os movimentos de luta oriundos das Ligas Camponesas, principalmente no 

Nordeste brasileiro, trouxeram para a cena do debate político dos anos 50 e início de 60, num 

contexto paralelo às lutas que ocorriam pelo interior da região Sorocabana e oeste de São 

                                                 
57 Idem. 
58 Sobre a fazenda Nova América, consultar: ALMEIDA, J. P (1988). 
59 FARTO material subversivo no quartel general vermelho – Reduto Comunista Desbaratado. O Imparcial. 
Presidente Prudente. 02/08/1962, p.1. As anotações sobre a participação de Jofre Correa Neto parecem encerrar-
se nessa matéria. Pesquisando os anos de 1963 e 1964 em “O Imparcial” não encontrei mais referências sobre a 
presença de Jofre Correa Neto na região. 
60 Essa mesma questão pode ser pensada para uma crítica à forma como se tece a representação de José Rainha 
Jr., na região do Pontal do Paranapanema. Em outras palavras, não foi Rainha a constituir, exclusivamente, o 
movimento de lutas no Pontal, mas os movimentos a constituí-lo como representação, somando-se a isso também 
a representação instituída pela mídia impressa e televisiva. Mas essa questão será mais explorada no capítulo 5. 
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Paulo, a presença dos camponeses a perceberem-se como sujeitos de direito, diferenciando-se 

dos movimentos organizados pelo partido comunista. 

As Ligas Camponesas nasceram no Engenho Galiléia, em Pernambuco, no ano de 

1955 e na Paraíba, como uma forma de ajuda mútua entre os foreiros, principalmente para 

custear as despesas mais prementes, como, por exemplo, de enterros. Mas no decurso de suas 

práticas foram tomando outras conotações. Conforme Martins (1986), elas contribuíram 

largamente para que o sistema sindical rural emergisse, o que ocorreu em 1961, no Governo 

de João Goulart. Existia, segundo esse autor, uma grande divergência entre as Ligas 

Camponesas e o Partido Comunista em relação às propostas de mudanças para o campo 

brasileiro: 

 
A disputa envolvia, na verdade, a diferença das propostas políticas. As Ligas 
dirigiam-se para uma proposta de Revolução camponesa, enquanto que a 
estratégia do Partido Comunista caminhava na direção de uma coexistência 
pacífica com a burguesia, que deveria resultar numa Revolução democrático-
burguesa. (1986, p.78) 

 
As Ligas Camponesas, desde a sua gênese, assumiram uma postura de contestação 

a política proposta pelo Governo Federal para a discussão da reforma agrária. O Partido 

Comunista, diferentemente, propunha e assumia uma posição reformista e gradual, o que, 

naquele momento histórico, era mais aceitável para o poder instituído. 

Não se trata de aprofundar esse debate extremamente importante para a 

compreensão da questão agrária brasileira, principalmente para os meados do século passado, 

e sim chamar a atenção para a sua existência, visando enunciar que, simultaneamente às lutas 

dos pequenos arrendatários e posseiros, empreendidas pelos campos do Pontal do 

Paranapanema, os camponeses, nos mais variados rincões, desde o sul do país ao nordeste, já 

encaminhavam, por meio de suas práticas e representações, lutas das mais diversas, as quais, 

no dizer do MST, contribuíram para que ele brotasse na década de 1980. 

A situação de constante mobilidade vivida pelos camponeses pobres marcou o 

histórico da região do Pontal, os quais, no decurso dos anos 50 e 60, trabalhando de terra em 

terra, cultivando as suas roças de subsistência, com produtos como arroz, milho, feijão, 

mandioca61, buscavam retirar ao menos o mínimo para a subsistência anterior ao tempo em 

que teriam que dar início à formação de pastagens, por aproximar-se o fim dos contratos. Ou 

mesmo no tempo em que os fazendeiros assim desejassem, já que esses contratos eram 

estabelecidos de “boca”, como demonstra Ettori, ao discutir as prerrogativas presentes na 
                                                 
61Salienta CLEPS JÚNIOR (1990, p.166) que “[...] o avanço da agricultura no Pontal foi apenas um componente 
de reação de grandes fazendas que utilizam amplamente a mão-de-obra familiar a partir do arrendamento”.  
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Consolidação das Leis do Trabalho, quanto aos contratos individuais de mão-de-obra na 

agricultura de São Paulo, na década de 1950: “O controle individual de trabalho poderá ser 

acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 

indeterminado”. (1961, p.36) 

Vasques, ao analisar os camponeses do Pontal do Paranapanema, faz a seguinte 

indagação: “E o homem - o lavrador, o madeireiro, o pioneiro, o mateiro cortador de árvores, 

o foguista das serrarias, e mil outros [...] O que aconteceu ao homem - razão de todo o 

progresso - se a área está deserta e coberta de pastos e bois?”(1973, p.17) 

As questões apresentadas por esse pesquisador em relação ao destino dado ao 

homem, “razão de todo o progresso”, enunciam a situação dos trabalhadores nas fazendas do 

Pontal no segundo quartel do século XX62, vivendo como pequenos arrendatários, na situação 

de migrantes permanentes. 

Discorrendo a respeito da situação desses trabalhadores que “[...] mudavam de 

cenário a cada dois ou três anos, sem nunca conseguirem algo de seu”, o autor denuncia “[...] 

os senhores das fazendas que, por um senão qualquer colocavam na rua dezenas de famílias, 

deixando-as mais pobres do que quando chegaram”. Observa ainda que: 

 
De terra praguejada para terra praguejada, arrastando nessa peregrinação 
centenas e centenas de famílias - pais, mães, filhos - pois poucos são os avós 
que resistem a isto, os pseudo-agricultores e a pseudo-agricultura subsiste a 
enganar os menos avisados. Jamais souberam o que é viver, rir, progredir, 
estudar. No entanto, são mestres e dão lições sobre chorar, sofrer, calar e 
andar.(1973, p.19) 

 

Essas anotações, ainda que tratem de um município específico, no caso, Teodoro 

Sampaio, são reveladoras da maneira como se davam as relações de trabalho e de vida dos 

camponeses. Entrementes, Vasques expõe apenas uma história de derrotados sendo permeada 

pela angústia e pelo sofrimento. É preciso acentuar, por outro lado, que um bom número 

reagiu à situação estabelecida pelos contratos empregados na região, como evidenciam os 

exemplos relacionados nesta tese.  

                                                 
62Conforme ANTONIO (s/d, p.126), a pecuarização das terras e a expulsão do homem do campo, na Alta 
Sorocabana, deram-se principalmente a partir de 1960. Dando elementos para essa afirmativa, arrola dados 
quantitativos sobre os estabelecimentos rurais na Alta Sorocabana. Quanto à pequena propriedade, observa que: 
“Em 1960 eram 20.156 estabelecimentos (65,62%) ocupando 111.508 ha (9,38%) e em 1980 diminuem 
bruscamente, passando a representar 5.285 estabelecimentos (35,47%) ocupando uma área de apenas 1,46%, ou 
seja, 24.301 ha”.  
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No povoamento da Alta Sorocabana e da região do Pontal, os posseiros e sitiantes, 

de início, foram expulsos pelos grileiros que por aquelas terras violentamente se instalavam63. 

Contudo, num momento posterior, retornaram à cena como trabalhadores das fazendas, na 

condição de pequenos arrendatários. Nas décadas de 1960 e 1970, a situação inverteu-se, 

tornaram-se novamente posseiros, constituindo as glebas no coração das fazendas e dando um 

novo teor ao processo de lutas. Resistiram e se acomodaram – “velhos” sujeitos sob uma 

“nova” condição. (BORGES, 1996) 

Narra Cleps Jr. (1990) que no ano de 1962 ocorreram contendas entre 

trabalhadores e o suposto “proprietário” na fazenda Pontal, localizada em Rosana. Em 1964, 

dava-se forte conflito na chamada gleba Rebojo, em Estrela do Norte. Posseiros e pequenos 

arrendatários que ocupavam a terra havia vinte anos recusaram-se a deixá-la, confrontando-se 

com os jagunços e o fazendeiro João Diniz Alves. Em vista da situação conflituosa, a fazenda 

foi desapropriada no mesmo ano pelo Governo Federal e, em 1967, legalizada com a 

implantação de um projeto de reforma agrária. 

Sobre esse acontecimento chama a atenção um Edital de Protesto, publicado no 

jornal “A Voz do Povo” na década de 40, em que há a exposição de disputas jurídicas entre o 

dito proprietário de parte da fazenda Rebojo, Braz Martuscelli, no dizer do Edital “capitalista, 

solteiro, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo”, e supostos vendedores 

de lotes na área em litígio. Martuscelli, em petição, por meio de seu advogado e procurador, 

expunha que: 

 
I) O requerente, por escritura publica de 25 de abril de 1926, lavrada nas 
notas do 70. tabelião da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 
devidamente transcrita sob o n.153, no Cartório de Registro de Imóveis desta 
cidade, hoje 1a. Circunscrição, houve, juntamente com Carlos Soares e Dr. 
Augusto Ferreira de Castilho, uma gleba de mil oitocentos e um e seis 
décimos de alqueires de terras, na Fazenda dividida judicialmente REBOJO 
– MARGEM DIREITA, ao Cel. Jacinto dos Reis Guimarães e sua mulher, 
terras essas que os vendedores arremataram em hasta publica, em virtude do 
executivo movido pelo sr. Agrimensor da divisão aludidas contra o Padre 
Décimo Augusto Cefalo [...] Acontece, porém, que chegando o requerente à 
esta cidade, foi informado, seguramente, que Arlindo Piedade, brasileiro, 
casado, Eugenio Paqui e o japonês Zinco Takaki, todos residentes nesta 
cidade, montaram um escritório para venda de terras, nesta cidade, à rua 
Álvares Machado, 51, e dizendo-se proprietários e procuradores de terceiros 
e interessados diretos de terras na Fazenda Rebojo, estão promovendo a 

                                                 
63SILVA, J. G. (1982, p.81),analisando a agricultura paulista, tendo como base o pós-60, afirma como a 
modernização dolorosa em terras paulistas influiu diretamente na redução de estabelecimentos de exploração de 
menos de 100 hectares, contribuindo ainda para a diminuição no número de  arrendatários, parceiros e ocupantes, 
sendo que estes “sofreram uma redução acentuada tanto no número de estabelecimentos como na área total que 
ocupavam”.  
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venda das mesmas, exibindo para isso mapas e croquis, dentre os quais uma 
gleba de exclusiva propriedade do requerente, mascarada, porém com outro 
nome.64 

 

Um artigo publicado no jornal “A Voz do Povo”, em março de 1964, assinala que 

cerca de 140 famílias de lavradores encontravam-se revoltadas devido à ação de despejo 

envolvendo 700 alqueires cultivados por elas fazia mais de dez anos na fazenda Rebojo:  “[...] 

a situação é de pânico e poderá ser sangrenta a fase final, pois os lavradores estão se sentindo 

na posição de espoliados, já que muitos deles tem escrituras registradas da área que cultivam, 

adquiridas de terceiros em outras ocasiões”. 65 

Conforme esse artigo, o prefeito de Pirapozinho, Plauto Ramos Pereira Barretos, 

enviara telegrama ao Deputado Federal Dias Menezes solicitando a desapropriação das terras 

encravadas na Fazenda Rebojo, em vista dos conflitos que permeavam a área. Conforme o 

telegrama: 

 
Muitos dos que habitam a Fazenda Rebojo, estão revoltados contra o 
pretenso proprietário, chegando alguns deles a afirmar que só sairão de suas 
terras na condição de mortos, pois não permitirão de forma alguma que 
depois de tantas lutas e sacrifícios venham lhes tomar o pedaço que por lei 
lhes pertence.66  

 

No ano de 1967 dava-se também o caso da fazenda Bandeirantes, localizada no 

interior da Reserva Florestal Lagoa São Paulo, em Presidente Epitácio, derivado de inúmeras 

ações de violência vividas pelos camponeses, como o despejo dos pequenos arrendatários e 

posseiros, expulsos de sua “terra de trabalho” por policiais e jagunços de José Conceição 

Gonçalves, conhecido como “Zé Dico”. Os conflitos no interior dessa fazenda, como narrado 

a seguir, partindo dos próprios protagonistas, resultaram no assassinato de vários posseiros e 

também do próprio “Zé Dico”.  

Tendo como referência o depoimento de Sílvio Papacosta, ex-proprietário de uma 

farmácia no interior da área em litígio, o qual movia naquele contexto uma ação contra Zé 

Dico, o jornal “O Imparcial”67 enfatiza as perseguições sofridas pelos posseiros e pequenos 

arrendatários no interior da fazenda. Esse caso de denúncia remonta ao histórico de violência 

vivido pelos camponeses da região desde o início da colonização do Vale do Paranapanema, 

assim como ao movimento de Santa Fé do Sul. Evidencia também o processo de luta pela 

                                                 
64 EDITAL de Protesto. A Voz do Povo.  Presidente Prudente, 02/06/1940, p.3. 
65 SANGUE poderá correr em Pirapozinho. A Voz do Povo. Presidente Prudente, 01/03/1964, p.1. 
66 Idem. 
67 BANDITISMO Latifundiário Estarrece. O Imparcial. Presidente Prudente, 18/06/1967, n.5598. 
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posse da terra, presente no Pontal do Paranapanema, em todo o seu histórico de ocupação, 

mas fortalecido no percurso da década de 60, principalmente nos exemplos das fazendas 

Bandeirantes e Rebojo. 

Conforme pude perceber, principalmente pelas evidências históricas apreendidas 

nos jornais de época, tais lutas não se davam somente nos tribunais, por meio da disputa entre 

grandes grileiros, mas também pelas roças, invernadas e matas que cercavam a região, em 

situações que derivavam constantemente em expulsões violentas e assassinatos. Mas, “se da 

violência nasce a morte, nasce também a vida”, como assinalou Ariovaldo U. Oliveira (1997), 

em trecho já relacionado nesta tese. Nasce então a resistência e a luta empreendida por esses 

camponeses face aos grileiros e o seu corpo armado. Questões que se fizeram transparecer 

periodicamente pelas páginas do jornal “A voz do Povo” e “O Imparcial”, em Presidente 

Prudente, mas principalmente pelos campos da região, enunciando a condição de lutas a 

cercar o universo do meio rural sorocabano. 

O depoimento de Sílvio Papacosta é significativo para se entender os conflitos em 

torno da fazenda Bandeirantes: 

 
Inquirido sobre o número de mortes que teriam ocorrido no local, classificou 
a pergunta de abuso, tendo em vista, conforme declarou ‘tanta coisa que 
acontece nos corações de gente que pensa que são humanos, e que sofrem no 
sofrer de seus semelhantes, e jamais poderia ser dita a dura realidade’. 
Havendo insistência em desejar saber, afirma que é incalculável, haja visto 
que aconteceu no domingo passado quando uma família quase toda foi morta 
por jagunços daquele ganancioso fazendeiro, vulgo Zé Dico .68 

 

Referindo-se ao duplo assassinato, a mando do fazendeiro, dos posseiros Paulo 

Kurak e seu filho menor, devido o motivo alegado pelo jagunço ter sido a discussão por causa 

de um porco, observou Papacosta que: “Este homem morreu como um porco, e não como um 

homem, pois o homem que o matou talvez seja bem mais porco do que o porco da suposta 

discussão”. Somaram-se outros depoimentos ao de Papacosta, sendo que a matéria seguinte, 

publicada na mesma data, sob título de “Depoimentos acusatórios”, apontou para o fato de 

que: 

 
O primeiro depoente declara que entrou como arrendatário em agosto de 63, 
ano em que derrubou 15 alqueires de matas naquela propriedade tida como 
do sr. José Conceição Gonçalves. Foi assinado contrato entre ambos, mas 
não foi entregue ao arrendatário cópia do mesmo, sempre na alegação de que 
iria ser registrado. 

 

                                                 
68 Idem. 
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Outro depoente afirma que ‘foi ameaçado de morte por 4 vêzes pelos 
capangas, o que não foi realizado por intervenção de terceiros em tempo para 
testemunharem’. Ele se encontra escondido para não morrer. 

 
Mais outro, com três filhos, teve a sua propriedade invadida, foi agredido, ao 
mesmo tempo que assistia, sem poder reagir as moças do local serem 
desacatadas e ofendidas. Segundo ele, há mulheres no local quer se 
consideram viúvas pois seus maridos sumiram misteriosamente quando nada 
para tanto havia, a não ser as ameaças.69 
 

Um dos depoentes afirmara que o primeiro proprietário da fazenda Bandeirantes 

chamava-se João Ribas, “[...] com propriedade somando apenas de 300 a 400 alqueires, mas 

que agora é área superior a 5 mil alqueires”. Um outro depoente discorrera sobre a presença 

de Paulo, filho de Zé Dico, em sua casa, “acompanhado de 4 pistoleiros” 

 
[...] todos armados de revólveres e carabinas, exigindo que o mesmo 
‘quebrasse’ o milho que ainda estava verde, e afirmando que todos os 
arrendatários sairiam dali à bala, oportunidade em que o ameaçado rapaz 
declarara que  ‘autoridades, de Presidente Prudente ao Porto Epitácio, o seu 
pai comprava todas, e que tomaria as rendas, nem que fosse necessário matar 
os arrendatários’.70 
 

Em junho de 1967, o jornal “O Imparcial” publicou nova notícia narrando a 

situação de desespero dos posseiros e arrendatários da fazenda Bandeirantes. Exemplificava-

se, então, a situação do posseiro Antonio Menezes Silva, que arrendara a terra por 1 ano de Zé 

Dico, por esse se dizer o proprietário da área, mas que no segundo ano não efetivou o 

pagamento da renda, por ter sido informado pela polícia florestal que não deveria efetivar o 

pagamento devido aa área pertencer à Reserva do Estado. Assim, conforme Antonio: 

 
[...] o que estava derrubado podia ser cultivado, mas não tirasse um cabo de 
enxada da mata virgem, porquanto pertencia ao Estado, existindo lá uma 
guarita de polícia florestal, e hoje não existe mais nem a polícia florestal no 
local e nem as matas virgens, porque foram totalmente devastadas pelo sr. 
José Dico, derrubando a mata na ausência da polícia, pois quando esta 
aparecia, eles desapareciam.  71 

 

Conta esse depoente, segundo o jornal, que as casas dos jagunços foram 

construídas lado a lado as dos posseiros a fim de “facilitar o serviço”. Quanto ao que restara 

da Reserva Florestal, afirmou que era sorrateiramente derrubada por Zé Dico às escondidas da 

polícia florestal. 

                                                 
69 DEPOIMENTOS acusatórios. O Imparcial. Presidente Prudente. 18/07/1967, n.5598. 
70 Idem. 
71 OUTROS DEPOIMENTOS na tragédia da  Bandeirantes. O Imparcial. Presidente Prudente, 20/06/1967. p.1. 
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Destaca-se ainda, nesta mesma matéria, o depoimento de José Romão da Silva, 

também sujeitado às arbitrariedades e violências de José Dico. Num trecho longo, José 

Romão discorre sobre as constantes perseguições sofridas por ele no interior da fazenda, 

sendo obrigado a deixá-la para não ser assassinado. No tempo de seu depoimento, afirmara 

estar morando na Vila Nova do Porto XV, em Mato Grosso, no presente Mato Grosso do Sul, 

por sofrer constantes ameaças de morte pelo fazendeiro: “Um dia encontrei um jagunço na 

cidade de Epitácio e ele falou pra mim, que no dia que eu fosse na fazenda eu morria e ele já 

tinha ordem do Zé Dico e estava com o bolso cheio e bala só pra mim".72 

Em setembro de 1967, o jornal “O Correio da Sorocabana” veiculou a notícia do 

assassinato de “Zé Dico”. Conforme essa notícia, no dia 24 desse mês havia morrido Zé Dico, 

em decorrência de tiros desfechados contra ele, quando estava dormindo em seu quarto, na 

fazenda Bandeirantes. 

 
[...] o grupo que invadiu a residência do Sr. José da Conceição Gonçalves era 
constituído de 3 a 4 pessoas que após aproximar-se de sua cama, dispararam 
vários tiros contra a vítima, acertando-lhe quatro. A arma era de calibre 38. 
O fato verificou-se por volta das 4 e meia da madrugada de domingo. 73 

 

Seu filho, Paulo Gonçalves, foi alvejado simultaneamente, recebendo três tiros. A 

primeira suspeita recaiu sobre os posseiros que mantinham litígios de terras com o fazendeiro 

e com seu filho. Mas, salienta o jornal que, dadas às condições em que se deu o fato, ou seja, 

com o corte da linha telefônica e depósito de garrafões de gasolina em torno da residência, 

concluiu-se que os posseiros: 

 
[...] dificilmente recorreriam a métodos de tamanha sutileza, emergindo a 
suspeita de que o atentado poderia ter sido patrocinado por uma ‘gang de 
contrabandistas’ que utilizavam-se do campo existente na fazenda com a 
provável participação do fazendeiro e de seu filho, inclusive com o emprego 
do avião de sua propriedade. O campo de pouso da fazenda seria propício 
para o contrabando como ponto intermediário com S. José do Rio Preto.74 

 

Havia ainda a hipótese de que pistoleiros profissionais: “[...]como Zé Mineiro 

(José Francisco de Medeiros – que matou Armando Kurak)”, pudessem, “[...]ter voltado para 

                                                 
72 Idem. 
73ASSASSINADO a tiros o fazendeiro “Zé Dico”. O Correio da Sorocabana. Presidente Prudente, 28/09/1967, 
p.1. 
74 Idem. 
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exigir ‘melhor recompensa pela tarefa’ e ameaçado de prisão, assassinou seu patrão, em 

companhia de outros ex-jagunços”.75 

Passado cerca de um mês e meio da morte de Zé Dico, o mesmo jornal que 

veiculara o assassinato observou que o inquérito sobre a morte do fazendeiro havia sido 

enviado ao DOPS, “para apreciação por parte da polícia política”. Nessa matéria há a 

afirmativa de que: “Os indiciados, Edmur Péricles de Camargo e seus asseclas, são apontados 

como agitadores, comunistas e até guerrilheiros, salientando a autoridade local que os 

mesmos estão incursos em crime configurado no Decreto-Lei n.o 314-67, que enfeixa a nova 

Lei de Segurança Nacional”. 76 

Na análise do DOPS, chegou-se à conclusão de que o caso se tratava de um 

“homicídio comum, de alçada absoluta da delegacia de Presidente Epitácio ou da regional de 

Presidente Prudente”. Ressalta a reportagem, então, que esse órgão federal enviara, na 

ocasião, um observador que permaneceu no local até o final da investigação, chegando a 

conclusões divergentes das versões apresentadas pela delegacia de Presidente Epitácio: 

 
Seus relatórios desmentem a existência de guerrilheiros e até de ‘posseiros’, 
tudo não passando de questões surgidas entre arrendatários e fazendeiros, as 
quais culminaram com a morte de ‘Zé Dico’ e ‘outras poderão ocorrer’, pois 
existem mais terras na mira das divergências. 

 
Ao final, contrapondo-se à posição desse Departamento, por esse órgão do 

governo ter concluído que se tratava de um “crime comum”, o jornal “Correio da Sorocabana” 

afirmou que não cabia a ele o parecer se seria um caso de segurança nacional ou não, já que a 

questão não era de alçada da polícia federal. Percebe-se, no artigo, a preocupação do jornal 

em afirmar a existência de “elementos guerrilheiros”77 inseridos na área em litígio, buscando 

associar os problemas emergentes nos campos da Alta Sorocabana novamente aos “elementos 

externos”, para, com isso, negar o espaço conflituoso desenhado pelos pequenos arrendatários 

e posseiros na tentativa de permanecerem na terra. 

Em 1969, na fazenda Santa Rita do Pontal, em Euclides da Cunha, ocorria 

também uma outra contenda de terras. Justino de Andrade, que reivindicava na Justiça a 

propriedade da terra havia alguns anos, moveu inúmeras ações de despejo contra as famílias 

que subarrendavam a terra, e as quais se recusaram a sair no término do contrato. Nos anos de 

1970 e 1980, foram contínuas as práticas de luta desses pequenos arrendatários, que, em vista 

de sua resistência a deixar a terra que queriam ser “terra do trabalho”, num intenso processo 
                                                 
75 Idem. 
76 “ZÉ DICO”; Polícia não se entende. O Correio da Sorocabana. Presidente Prudente, 05/11/1967, n.1777, p.1 
77 Idem. 
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de lutas, se transformaram em posseiros. A gleba Ribeirão Bonito, localizada ao lado do 

Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, também exemplifica esse histórico de lutas. 

No ano de 1978, deu-se o Projeto de Reassentamento Populacional Rural Lagoa 

São Paulo, em Presidente Epitácio, como resultado de ações empreendidas pela CESP, como 

forma de ressarcir os atingidos por barragens, mas também enquanto expressão dos inúmeros 

conflitos ocorridos no interior das fazendas, a exemplo da fazenda Bandeirantes, localizada 

nesse município. 

As considerações de Cleps Jr. (1990), aliadas às evidências encontradas no 

trabalho com os jornais prudentinos, assim como às observações de Antonio - arroladas a 

seguir - reforçam a tese de que os campos do Pontal, em fase anterior a chegada do MST, já 

traziam consigo o embrião da luta pela terra: 

 
Os movimentos sociais: Rebojo, Santa Rita e Lagoa São Paulo, - fazenda 
Bandeirante - na década de sessenta; Ribeirão Bonito, década de 70; 15 de 
Novembro 1 e 2, 16 de Novembro, Roberto Horiguti, Trevo Euclides da 
Cunha, 27 de Setembro, -Planalto do Sul-, trevo da Alcídia, Campinal 1, 2 e 
3, nos anos oitenta, expressam os conflitos sociais ocorridos em diferentes 
fases do desenvolvimento econômico, da agricultura, na Alta 
Sorocabana.(1990, p.19) 

 

O mês de novembro de 1983 demarcou, então, a junção de forças entre pequenos 

arrendatários, posseiros, ribeirinhos e trabalhadores desempregados da Destilaria Alcídia e 

hidrelétricas da região para a organização do movimento da gleba XV de Novembro. O ano 

de 1985 demarcou a ocupação da fazenda Água Sumida, em Teodoro Sampaio, derivando, em 

1988, no assentamento de 121 famílias. Nesse mesmo ano dava-se o assentamento Areia 

Branca, no município de Marabá Paulista, envolvendo 140 famílias. O Reassentamento 

Rosana, realizado pela CESP, ocorreu no ano de 1986, também como uma medida pública de 

ressarcimento dos impactos causados pelas barragens, mas fundamentalmente pela situação de 

conflito presente no interior do assentamento gleba XV de Novembro, devido à área 

desapropriada não ter sido suficiente para assentar as famílias que, naquele contexto, lutavam 

pela terra. 

A partir da segunda metade do século XX, foram os posseiros, pequenos 

arrendatários, ribeirinhos, etc., os precursores dos movimentos sociais nos campos do Pontal 

do Paranapanema, ainda que em ações localizadas. A década de 1980, principalmente a partir 

de 1983, traz para o Pontal a figura do “sem terra”. Em meados de 1990, em conjunto com o 

MST, os sem terra retomam o seu histórico de lutas, hifenizando a palavra “sem-terra”, por 

meio de suas práticas e representações, passando a reivindicar, através de grandes ocupações, 
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a implantação de projetos de reforma agrária. Os governos estadual e federal, diante da 

situação que se instaurou na região, e em outros pontos do estado de São Paulo – como, por 

exemplo, no ano de 1984 a despeito da gleba XV de Novembro -, retomam a sua atuação 

como agentes mediadores da relação de conflito, com o governo de São Paulo criando 

inclusive um órgão específico para tratar da questão agrária, o ITESP, vindo a reboque das 

práticas e representações da luta pela terra. 

Frente a esse quadro, não se pode negar a existência da violência sobre os 

camponeses. As condições históricas de vida e de trabalho da população rural, ainda no tempo 

presente, demonstram essa situação. Se anterior a 1990, o MST não havia ainda levantado a 

sua bandeira no Pontal, movimentos de pequenos arrendatários e posseiros evidenciaram a 

existência de sujeitos que lutavam para na terra permanecer.  

Com a ocupação da fazenda Nova Pontal, em Rosana, no percurso dessa década, 

sob formas de luta materializadas particularmente na ocupação e nos acampamentos erigidos 

às margens das estradas e no interior das fazendas, a luta pela terra toma outras conotações. 

Não são mais movimentos isolados no interior das glebas ou localizados às margens das 

rodovias, como, por exemplo, os da SP-613, na década de 1980, mas práticas e representações 

que derivaram no desnudamento, para a sociedade nacional e internacional, das condições de 

vida e trabalho dos camponeses sem-terra. 

Em vista desse histórico de lutas, busco entender, no tempo presente, o que os 

homens e mulheres envoltos na luta pela terra vivem e sentem em relação a ela. Não são as 

mesmas histórias dos camponeses de outrora, - os tempos já não são os mesmos. Se pelas 

paragens do Pontal do Paranapanema, os índios foram dizimados, pequenos arrendatários, 

posseiros e sitiantes expulsos, permaneceu, nesse cenário, a insistência da luta para da terra 

não sair. No novo contexto dos meados de 80, e principalmente de 90, a luta se deu para 

conquistá-la, nela permanecer, e viver com dignidade. Questões que envolvem o nascimento 

do MST no Pontal, e as quais serão trabalhadas nos capítulos que seguem. 
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CAPÍTULO 3 – PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES DOS SEM-TERRA 
NO BRASIL E NO PONTAL: AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE LUTA 
 
 
3.1 A construção do MST no Brasil: breves considerações de uma história 
de lutas 
 

[...] na verdade o Movimento não é novo, ele é filho de outras 
lutas, inclusive das lutas das Ligas Camponesas, e porque não 
dizer, filho das lutas operárias de São Paulo também, que 
queira ou não, de uma certa maneira a gente é da década de 
70.1  

 

 

O tema central desta tese refere-se ao estudo das práticas e representações dos 

agentes do MST no Pontal do Paranapanema, principalmente face às suas primeiras 

experiências em torno da luta pela terra e na terra, elemento a congregar as ações dos 

assentados, militantes e dirigentes na região. Para este estudo faz-se necessário pensar a 

história do MST no cenário nacional.  

Gostaria de pontuar, então, neste momento, as lutas dos trabalhadores sem-terra 

em fins dos anos 70 no sul do país, buscando discutir como o MST foi se configurando no 

campo brasileiro nos anos 80 e, principalmente, nos anos 90, como expressão de 

representação política e social das lutas travadas na terra, “mas conquistadas na cidade”2, para 

chegar aos campos do Pontal, nos itens a seguir. Para tanto, utilizarei a bibliografia específica; 

publicações internas do MST, como cadernos de formação, convite; documento da CNBB, 

artigos da imprensa regional, assim como relatos orais que explicitem essa história.  

Inserir esta discussão na problemática da pesquisa implica percorrer um caminho 

em que se sigam as marcas da história, partindo do geral para o específico, compreendendo, 

todavia, que não há uma dissensão entre o todo e as partes, a compor esse Movimento, tal 

como a própria análise. As riquezas traduzidas em suas lutas, no caso, as travadas nas três 

últimas décadas do século XX, e vividas no tempo presente, se assemelham, independentes da 

região ou estados, em histórias compostas por perdas, intensas partidas, chegadas, numa busca 

constante para a conquista do “porto seguro”, visto, pela maior parte dos camponeses 

assentados, como sendo a terra. Para a organização, os militantes e os dirigentes, como a luta 

por uma nova sociedade. 
                                                 
1 ENTREVISTA. Ivan. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
2 Essa expressão é muito comum entre os dirigentes e militantes do MST, no que se refere à forma como as lutas 
devem ser encaminhadas no campo e na cidade, bem como a delineação dos espaços por elas ocupados.  
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E. P. Thompson ao discutir a sociedade inglesa do século XVIII, com o olhar para 

a indagação “luta de classes sem classes?”, assinala que, em relação ao processo histórico, 

diferentemente da perspectiva positivista, compreende que: “[...] en una sociedad cualquiera 

dada no podemos entender las partes a menos que entendamos su función y su papel en su 

relación mutua y en su relación con el total. La ‘verdad’ o la fortuna de tal descripción 

holística sólo puede descubrirse la prueba de la práctica histórica”. (1989, p.14) 

Mesmo que trate de um período específico e acentue que na história “[...] cada 

momento y cada situación deben ser analizados en sus propios términos” (1989, p.8), as 

contribuições teóricas desse historiador demonstram-se fundamentais para “iluminar” os 

problemas aqui apresentados. Sendo assim, breves considerações sobre o Movimento Sem 

Terra e os lemas (ou palavras de ordem) se fazem necessárias para que o MST no Pontal e os 

sujeitos que lhe dão vida possam ser localizados no tempo e numa história em que, ao mesmo 

tempo em que é possível apreender especificidades, percebe-se ainda a sua inserção no 

contexto mais amplo.  

Em fins dos anos 70 e início de 1980 deram-se vários fatores que contribuíram 

para que o MST surgisse, com força, em meados dessa década, no cenário nacional. Dentre 

eles, destaca-se a debilitação do regime ditatorial fundamentado desde o seu princípio na 

exposição de violências como a sua expressão máxima; por outro lado, nos movimentos 

sociais que se intensificaram, em vista, dentre outras questões, do processo de abertura 

política do país, orientado particularmente pelas lutas das várias categorias de trabalhadores 

do campo e da cidade, a exemplo dos metalúrgicos no ABC paulista. Ainda como resultado 

dessas lutas, o nascimento do Partido dos Trabalhadores (PT), o movimento das “Diretas já”, 

etc.  

Tais elementos e situações amalgamados davam sinais de que o “milagre 

econômico” tivera o seu tempo e explicitara a quem e a quais interesses ele havia servido3. As 

mazelas políticas, sociais, econômicas e culturais dele resultantes agora se mostravam mais 

evidentes. Somadas a essas questões, observa-se ainda a intensificação da violência sobre os 

camponeses e aqueles envolvidos em suas lutas, a exemplo dos inúmeros assassinatos de 

                                                 
3 LENHARO (1986, p.11), na apresentação de sua obra, explicita o significado do que vivera o país no período 
denominado “anos de chumbo”. Em suas palavras: “O que ocorreu no país nas duas últimas décadas, domínio da 
farsa, porque repetição, não perdeu, entretanto, o seu conteúdo trágico original. A progressiva armação da 
ditadura relembra uma escalada de violência por demais conhecida, responsável pela supressão das liberdades 
individuais e civis, pela ameaça física e psicológica, pela perseguição e tortura, pela corrupção e cinismo, pela 
mentira da propaganda a espalhar a crença no progresso e na ascensão social como solução de toda ordem de 
problemas”.  
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padres, advogados, líderes sindicais etc., bem como a modernização da agricultura, derivando 

na expulsão, para as grandes cidades, de um enorme contingente de trabalhadores. 

Sendo assim, a origem do MST, como o próprio Movimento reforça em suas 

várias publicações, encontra-se intimamente ligada aos problemas e à realidade de seu tempo, 

bem como às “lições históricas” que os indígenas, escravos, camponeses, etc., desenharam 

pelo universo agrário brasileiro, desde o início da colonização, nas suas diversas formas de 

resistência. 

Frei Sérgio Görgen (s/d), em publicação do Movimento, discorre como se deu a 

gênese do MST, a partir de ações ocorridas no Rio Grande do Sul, mas com enfoque para 

outras práticas desenhadas no tempo e na história do país. A apresentação desse caderno de 

formação explicita o sonho da “terra prometida”, um dos desejos a sustentar e tecer a 

organização dos trabalhadores sem-terra em seu princípio, tendo como premissa fundamental 

a necessidade da conquista da “terra para quem nela trabalha”, valor oriundo da influência das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e das pastorais, como, por exemplo, da CPT, as quais 

despontavam nos anos 70 pelos vários rincões do país.4 

Permeavam nas práticas do MST, em seu nascedouro, o desejo e o sonho da terra, 

cuja representação remetia à “terra de Deus, terra de irmãos”. Para tanto, a ocupação da terra e 

a permanência no acampamento foram aos centros das práticas, explicitando o caráter político 

que essas práticas já traziam consigo5. Bernardo M. Fernandes, ao referir-se à formação desse 

Movimento, observa:  

 
É impossível compreender a sua formação, sem entender a ocupação da terra 
[...] Em cada estado onde iniciou sua organização, o fato que registrou o seu 
princípio foi a ocupação. Essa ação e sua reprodução materializam a 
existência do Movimento, iniciando a construção de sua forma de 
organização, dimensionando-a. (2000, p.19) 

 

Compreendida como um instrumento de transformação, a história é vista por Frei 

Sérgio como um alicerce na edificação de um Movimento a principiar os passos na luta pela 

terra e pela reforma agrária. As ações dos índios e negros são arroladas para legitimar a 

                                                 
4 Ressalta FERNANDES, B. M. (2000, p.44) que: “A luz dos ensinamentos da Teologia da Libertação, as 
comunidades tornaram-se espaços de socialização política, de libertação e organização popular”.  
5 Conforme STÉDILE (STÉDILE; FERNANDES, 1999, p.36), aliado ao sonho da terra estava o caráter político, 
visto como uma das características do MST: “Essa terceira característica – o caráter político do movimento- 
sempre esteve presente, desde o início da organização. Tivemos a compreensão de que a luta pela terra, pela 
reforma agrária, apesar de ter uma base social camponesa, somente seria levada adiante se fizesse parte da luta 
de classe. Desde o começo sabíamos que não estávamos lutando contra um grileiro. Estávamos lutando contra 
uma classe, a dos latifundiários. Que não estávamos lutando apenas para aplicar o Estatuto da Terra, mas lutando 
contra um Estado burguês”.  
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necessidade da luta. Discorre sobre Sepé Tiaraju, cacique dos povos Guaranis dos Sete Povos, 

destacando também a luta dos escravos, a partir da organização e das práticas no Quilombo 

dos Palmares, no período de 1602 a 1694, dentre outras lutas, como Canudos, Contestado, 

Ligas Camponesas, etc. Chama a atenção o fato de que a luta pela terra é associada 

constantemente à garantia de liberdade, pois, conforme esse autor, em Palmares: “Ali as terras 

lhe garantia a liberdade”. (s/d, p.02) 

 
Centenas e até milhares de negros fugiam da escravidão e organizavam os 
Quilombos, onde a terra era de todos, cultivada por todos. Ali os negros 
tentavam reorganizar o tipo de vida livre e igualitária que tinham nas selvas 
da África, antes de serem tomados como escravos. (s/d, p.3) 
 

Junto à afirmativa da liberdade há também a referência ao “grande líder Zumbi”: 

“A força dos donos das terras esmagou à força e à bala esta experiência dos negros, matando 

seu grande líder zumbi” (s/d, p.02). Cabe ressaltar, entretanto, que não foi somente Zumbi a 

tombar por sobre a terra. Milhares de escravos, sem contar os brancos pobres e indígenas que 

nos quilombos viviam, foram massacrados pelas forças portuguesas e seus aliados, 

evidenciando uma história de lutas em que o herói se dilui ante a força da gente comum. 

Ainda na mesma publicação, Frei Sérgio Görgen chama a atenção para a 

importância das “lições da história”. Assinala que as ações que se seguem a partir de 1978 

sinalizam para uma nova fase, na medida em que: “Além das lutas de resistência os 

trabalhadores começam a partir para a ofensiva. Em 1979 as Fazendas Macali e Brilhante, em 

Ronda Alta no RS, são ocupadas”. Nesse mesmo ano ocorre o “3º Congresso dos 

Trabalhadores Rurais, promovido pela Contag, em Brasília”, momento em que se “[...] 

reafirma a Reforma Agrária como luta prioritária, reivindica um módulo máximo para as 

propriedades rurais e propõe a ocupação de terras ociosas como forma concreta de luta”. (sd/ 

p.9) 

Foram as cerca de 1.200 famílias colonas, expulsas pelos índios da Reserva 

Indígena de Nonoai, as precursoras da história da formação do MST no Rio Grande do Sul. O 

despontar desses conflitos revela a contradição no “[...] enfrentamento de dois segmentos 

sociais marginalizados social, econômica e politicamente: os índios e sem-terra”. (MARCON, 

1997, p.52)  

Discutindo esse acontecimento, com enfoque para os movimentos camponeses no 

sul do país, Santos observa: 

 
 



  124 

Para acompanhar a primeira forma dos movimentos camponeses recentes no 
Rio Grande do Sul, os movimentos de luta pela terra, deve-se partir da 
constatação de que o processo de crise econômica e social dos camponeses 
gaúchos, que vem de longa data, condensou-se nos acontecimentos eclodidos 
a partir de 4 de maio de 1978, na reserva Indígena de Nonai, situada na 
região do Alto Uruguai, quando os índios caingangues começaram uma luta 
pela expulsão dos colonos posseiros e pequenos arrendatários da FUNAI que 
ocupavam áreas dentro da Reserva. (1982, p.31) 

 
Segundo Santos, a ocupação por parte dos colonos vinha se dando desde os anos 

60. Salienta então que: “[...] em 1962, 400 famílias de agricultores sem-terra invadiram a área, 

repetindo-se outra invasão em 1964. Já em 1969, 600 famílias invadiram a área, sendo 400 

expulsas e 200 transformadas em arrendatários da FUNAI na própria Reserva, enquanto que 

nova invasão, já em 1974, resultou em conflitos com a morte de varias pessoas”. (1982, p.31) 

Para uma tentativa de resolução do conflito entre os colonos e os índios 

Caingangues, em 1979, o governo do Estado enviou “[...] aproximadamente 900 famílias para 

o parque de Exposições de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, alojando-os em 

instalações precárias e sob rigoroso controle policial” (SANTOS, 1982, p.32). Em seguida, 

observa esse autor que, o Governo Federal, através do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), propôs a implantação de um projeto de colonização em Mato 

Grosso, numa concessão de terras às margens da rodovia Cuiabá-Santarém.  

As famílias que se recusaram a aceitar a ida para o projeto de colonização em 

Mato Grosso começaram a se reunir e constituíram um acampamento ao longo da rodovia RS-

324, que liga Passo Fundo a Ronda Alta, no local denominado Encruzilhada Natalino.  

 
Em suma, 110 famílias invadiram a Granja Macali, enquanto 150 famílias 
entram na granja Brilhante, sendo que a 19 de dezembro de 1979 uma 
decisão judicial permitiu a posse pelo Estado da granja Brilhante. Contudo, 
por essa época, o total de colonos sem terra do município de Ronda Alta 
chegava a 900 famílias, segundo um levantamento feito pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ronda Alta. Ou seja, tudo indicava a continuação 
da luta pela terra, como aconteceria, já em 1981, como Movimento das 
Barragens e com o Movimento dos Colonos Sem-Terra da Encruzilhada 
Natalino. (SANTOS, 1982, p.35) 
 

 
Narrando o percurso tomado pelas famílias sem-terra, Frei Sérgio observa que, em 

1981, o acampamento Encruzilhada Natalino e o Movimento dos Agricultores Sem Terra do 

Oeste do Paraná, “[...] colocam na ordem do dia a luta pela terra” (s/d, p.9). Conforme o 

autor: “De 1980 a 1985, 6.940 famílias sem terra conquistaram seu pedaço de terra, depois de 

duros longos meses de luta”. (s/d, p.9) 
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Analisando a trajetória dos agricultores sem-terra do acampamento Encruzilhada 

Natalino, no período de 1980 a 1983, Marcon reforça as observações desta tese ao sugerir a 

fragilidade do governo militar, ao seu final, e o apoio de setores da sociedade civil, sensíveis 

ao que despontava pelos campos do Rio Grande do Sul e, em breve, pelos campos de outros 

estados. Segundo esse autor, as práticas da Encruzilhada: 

 
[...] devem ser contextualizadas sociopoliticamente, no final do decênio de 
1970 e no inicio do de 1980, no quadro de uma crise de legitimidade dos 
governos militares, que criou dificuldades ao Estado para uma intervenção 
armada no acampamento com o fim de desestruturá-lo. Ao mesmo tempo, a 
crise de legitimidade dos governos militares favoreceu a articulação dos 
sem-terra com amplos setores da sociedade civil que faziam oposições à 
ditadura militar e que estavam comprometidos com a redemocratização do 
país. (1997, p.20) 
 

 
Envolta na constituição de acampamentos6, a partir das ocupações, a luta dos sem-

terra apresentava-se fundamentada na premissa da “terra para quem nela trabalha”, nascida no 

seio das Igrejas Católica e Luterana no sul do País, destacando-se então as contribuições da 

CNBB, no início dos anos 80, ao lançar em Itaici, dentre outras práticas, o documento “Igreja 

e Problemas da Terra”, o qual denunciava as migrações e a violência presentes no campo 

brasileiro devido à concentração fundiária, do capital e do poder. Na discussão sobre 

“Acumulação e degradação”, esse documento afirma que, em vista do quadro de violências 

vivido pelos pobres do campo: 

 
Os que não conseguem resistir a essas diferentes pressões e agressões, não 
conseguem continuar como posseiros, colonos, parceiros, arrendatários, 
moradores; transformam-se em proletários, em trabalhadores à procura de 
trabalho não só no campo, mas também na cidade. É sabida a situação dos 
trabalhadores avulsos em amplas regiões do país, conhecidos como bóias-
frias em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás; ou como 
‘clandestinos’ em Pernambuco; ou ‘volantes’ na Bahia e em outras regiões. 
(CNBB, 1980, p.18) 
 

 
O documento prossegue narrando as difíceis condições de vida e de trabalho dos 

camponeses, devido o modo como a terra e os pobres do campo foram costumeiramente 

                                                 
6Conforme MARCON (1997, p.25): “Enquanto tática para conquistar a terra, o acampamento não surgiu na 
Encruzilhada Natalino. Desde a criação do Master, na década de 1960, os acampamentos constituíram-se em 
instrumentos provisórios de pressão do governo para a desapropriação de terra com fins de reforma agrária. [...] 
No caso do Natalino, porém, o acampamento apresentou uma forma muito peculiar [...] Foram construindo uma 
identidade de movimento que, mesmo com todas as tensões internas, unificou-se em torno das reivindicações de 
terra no próprio estado. O que há em comum entre o acampamento da Encruzilhada Natalino e os acampamentos 
organizados pelo Master é a forma espontânea e prolongada de sua constituição; já que a diferença fundamental 
está na persistência do acampamento até a conquista da terra”. (grifo do autor) 
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tratados. Partindo da leitura de que a terra pertence a Deus, e é a Ele que cabe a sua 

destinação, essa publicação viria contribuir para as práticas futuras dos trabalhadores sem-

terra na legitimação do que a maior parte considerava (e considera) como um direito “divino”, 

e que fora historicamente usurpado, a “terra de trabalho”. 

Discorrendo sobre o direito positivo de propriedade e o direito divino de justiça 

social, sem negar o primeiro, o documento sugere, tomando como referência as palavras de 

João Paulo II, que: “Sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social”. Assim, essa 

fonte, ao retomar as considerações do documento de Puebla, salienta: 

 
A propriedade compatível com aquele direito primordial é, antes de tudo, um 
poder de gestão e administração, que, embora não exclua o domínio, não o 
torna absoluto nem ilimitado. Deve ser fonte de liberdade para todos, nunca 
de dominação nem de privilégios. É um dever grave e urgente fazê-lo 
retornar à sua finalidade primeira (Puebla, no. 492). (CNBB, 1980, p.29) 
 

 
Sem romper com o direito de propriedade, os bispos assinalavam a necessidade de 

discutir a “terra de exploração” e a “terra de trabalho” como questões diferenciadas, 

evidenciando valores e princípios a nortear as lutas que adviriam, com notoriedade, nos anos 

80, orquestradas pelos trabalhadores sem-terra. Percebe-se aí a forte influência e contribuição 

de bispos, padres e leigos das igrejas cristãs para que o MST se tornasse representação central 

de luta dos sem-terra, em sua gênese.  

Arrolando as raízes do Movimento Sem Terra, Stédile, teórico e dirigente nacional 

do MST, também acena para essa questão:  

  
Os padres, os agentes pastorais, religiosos e pastores discutiam com os 
camponeses a necessidade de eles se organizarem. A Igreja parou de fazer 
um trabalho messiânico e de dizer para o camponês: ‘Espera que tu terás 
terra no céu’. Pelo contrário, passou a dizer: ‘Tu precisas te organizar para 
lutar e resolver os teus problemas aqui na Terra’. A CPT fez um trabalho 
muito importante de conscientização dos camponeses. (STÉDILE e 
FERNANDES, 1999, p.20)  

 
Os símbolos de luta, demonstrando a influência religiosa em suas primeiras 

experiências, como a cruz, faziam-se presentes no acampamento Encruzilhada Natalino, assim 

como nas práticas dos camponeses sem-terra de outros estados, como, por exemplo, na 

ocupação da fazenda Nova Pontal, no ano de 1990.7  

                                                 
7 Como símbolos da ocupação da fazenda Nova Pontal, em Rosana, a reportagem: INVASORES se recusam a 
deixar a Fazenda Nova Pontal e ameaçam matar seus reféns. O Imparcial. Presidente Prudente. Caderno 2, 
n.12.031, de 19/07/1990, p.1, destaca a existência da bandeira do MST, e ao lado uma grande cruz de troncos de 
árvores, logo na entrada do acampamento, representando, “[...] simultaneamente o Movimento dos Sem Terra e a 
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Marcon também observa que grande parte dos acampados do Natalino tinha uma 

formação religiosa, havendo entre eles, católicos, luteranos, metodistas, pentecostais. Assim: 

“As reflexões em torno da cruz foram dando suporte e condições para um avanço a 

consciência e na superação do dualismo entre a fé e a vida real”. No decorrer das lutas, afirma 

esse autor que: “Na pequena cruz, estava escrito: ‘Salva a tua alma’. [...] os acampados foram 

percebendo que essa cruz não mais simbolizava seu cotidiano. Decidiram, então, substituí-la 

por ‘uma cruz pesada, dura e rústica”. (1997, p.80) 

Entre os dias 23 a 26 de setembro de 1982 ocorreu um Encontro organizado pelos 

trabalhadores sem-terra em Goiânia, GO. Num convite encaminhado para várias instituições, 

assinado por Derci Pasqualotto, havia a exposição dos objetivos a norteá-lo, a contar, segundo 

essa fonte, com a presença de em torno de 70 a 80 trabalhadores rurais sem-terra de vários 

estados. Conforme o texto: 

 
O objetivo básico do encontro é por em comum as diversas experiências de 
lutas já ocorridas pela defesa ou conquista da posse ou uso da terra. Serão 
estudados as experiências de Ronda Alta-RS, Itaipu-PR, Alagamar-RN, 
Camucim-PB, Bico do Papagaio-GO, Região do Araguaia-PA, Itaquaraí-
MS(sic), Fazenda Primavera-SP e outras. Será feita uma avaliação das 
falhas, erros e limites das diferentes lutas, das alianças estabelecidas no 
decorrer do conflito, dos ganhos obtidos, das pressões sofridas e de outros 
aspectos importantes. Além da avaliação se deverá discutir a possibilidade 
de estabelecer uma articulação dos sem-terra a nível nacional.8 

 
Esta fonte torna-se fundamental para a compreensão dos primeiros debates sobre o 

nascimento do MST, enquanto movimento e organização social, por trazer, como objetivo 

central, a necessidade de uma discussão para a organização de um “Movimento dos Sem 

Terra” e “como deverá encaminhar as suas ações”. Ainda nesse convite ressalta-se que a idéia 

do Encontro surgiu dos próprios trabalhadores sem-terra, em função de dificuldades como: 

“Isolamento, falta de apoio, pressões, perseguições, desrespeito por parte das autoridades 

fundiárias, falta de perspectiva quanto ao futuro, etc.,”. Propunha-se reunir posseiros, 

pequenos parceiros, pequenos arrendatários, bóias-frias, foreiros e outros “[...] para 

estabelecerem uma luta em comum, com objetivos claros, perspectivas concretas e 

fortalecidos através de um movimento que os unisse”. 

Os objetivos relacionados nesse documento, demonstram um forte apelo para as 

angústias do cotidiano, para aquilo que os camponeses historicamente sempre sonharam: a 

                                                                                                                                                         
Central (sic) da Pastoral da Terra”. Configurava-se, desse modo, semelhante às primeiras ocupações do MST, em 
sua origem, o espaço de lutas e os símbolos a unificar-lhe. 
8CONVITE. Primeiro Encontro Nacional dos Sem Terra, 1982 (mimeo). Agradeço o acesso a essa fonte a 
Mieceslau Kudlavicz, representante, até meados de 2003, da CPT em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. 
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conquista da “terra de trabalho”. Expressava-se, então, a percepção de que, somente a partir 

de um movimento unificado que congregasse as várias frentes de luta, tornar-se-ia possível 

lutar para “defender ou conquistar um pedaço de terra”. Expunha ainda o convite que, para a 

realização desse Encontro, ocorreram anteriormente “[...] encontros regionais no Paraná, 

reunindo os cinco estados do Sul; em Rondônia, reunindo os estados do extremo-oeste; em 

Pernambuco, reunindo os estados do nordeste e realizados também encontros menores nos 

estados do Maranhão, Piauí, Goiás, Pará e Rio de Janeiro”. 

Um outro aspecto importante da fonte relacionada diz respeito ao apoio e ajuda 

para a organização do Encontro, da “[...] CPT, Movimento de Animação Cristã no Meio 

Rural, Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná e Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais de alguns estados”, evidenciando a contribuição dos agentes pastorais, 

sindicais e de outros movimentos para as práticas que principiariam o MST. Salientava-se, 

todavia, que o Encontro seria “coordenado e conduzido pelos próprios trabalhadores sem-

terra”.9 

Em vários estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e 

Mato Grosso do Sul, conforme René, integrante e dirigente do MST no estado de São Paulo, 

ocorriam, nos primeiros anos da década de 1980, várias atividades para a discussão dos 

problemas que afligiam os trabalhadores sem-terra. Em São Paulo, segundo esse narrador, 

davam-se inúmeros encontros, buscando nas experiências de luta dos posseiros da fazenda 

Primavera10, em Andradina, das lutas dos bóias-frias da região de Ribeirão Preto, ocorridas 

entre os anos de 1983 e 1984, dentre outras, a inspiração para a continuidade das lutas, a partir 

do trabalho com a Comissão Pastoral da Terra. Em relação aos acontecimentos que se 

sucederam após a desapropriação da fazenda Primavera: 

 
[...] a luta se esparramou por toda a região. Em primeiro lugar aqui na região 
noroeste, aqui na região surgiram vários grupos, ouviram falar da terra, da 
luta da vitória, e queriam terra também. Se ajuntaram na luta pela reforma 
agrária. Começou lá na região araraquarense também e na região paulista por 
fim também. Só assim tínhamos reuniões por todo o lado, e juntava oitenta, 
cem, cento e vinte, ou mais trabalhador em cada uma dessas reuniões locais. 
E aí a gente ia pra lá. E surgiram então depois outras ocupações de terras. 
Fizemos uma ocupação depois aqui em Castilho, na Fazenda Experimental. 
E esse grupo depois foi assentado lá em Promissão. Tinha na região várias 
obras de barragens aí, o problema das barragens. Então eram terras públicas. 

                                                 
9 Idem. 
10 Sobre o movimento de lutas dos posseiros da fazenda Primavera, ver: FERNANDES, M. E. (1985). Salienta 
essa autora (1985, p.141) que, na medida em que aumentavam as pressões por parte do fazendeiro J. J. Abdalla 
para que as os camponeses abandonassem a área, esses “[...] progrediam em organização e união. O grupo que 
no início era constituído por 7 lavradores, foi aumentando para 10, 20, 40, 60 e a partir de maio de 1979, a luta 
se torna uma só, a de todos os lavradores da Primavera”. 
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Então, e nessas áreas nós fomos aproveitando e obrigando o governo para 
assentar as famílias.11 
 

O I Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 

momento em que nasce com esta denominação - deu-se em Cascavel, no PR, no ano de 1984. 

O ano de 1985, como observa Bil, integrante e dirigente do MST no estado de São Paulo, 

demonstra o MST espalhando-se por vários estados. Foi nesse ano que se deu o I Congresso 

Nacional do Movimento Sem Terra, em Curitiba, com a participação de “1.500 delegados de 

todo país”. (GÖRGEN, s/d, p.9)  

Observa Bil que, para esse Congresso, “[...] foi um grupo nosso pro Paraná, no 

Congresso, no Encontro Nacional que trouxe as linhas do Movimento Sem Terra para gente 

estudar e ir aprendendo”12. As considerações desse camponês são sugestivas para se pensar a 

presença de assentados da gleba XV de Novembro já nas primeiras ações do MST, no âmbito 

nacional, ainda que, conforme o narrador, no Pontal, não existisse uma delineação clara do 

que seria o Movimento Sem Terra naquele período, haja vista a influência de várias 

organizações e partidos nos movimentos que ocorriam na XV e em outras ações como, por 

exemplo, a dos posseiros. Tais questões serão pontuadas no item seguinte, particularmente 

sobre a importância de membros desse assentamento no interior do Movimento, em suas 

primeiras experiências na região. 

Após o surgimento do MST, o que estava em cena no campo brasileiro era a 

derrota do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), lançado pelo governo Sarney, em 

1985, devido a “Reforma Agrária que virou suco”13. Frei Sérgio Görgen discutindo esse 

Plano, salienta que o governo Sarney:  

 
[...] conseguiu fazer um Plano de Reforma pior que o Estatuto da Terra, 
defendendo das desapropriações latifúndios arrendados ou que estejam 
produzindo um mínimo, além de passar pelo crivo do Presidente todos os 
Planos Regionais de Reforma Agrária, tornando-as demoradas e cheias de 
burocracia as desapropriações. (s/d, p. 10) 

 
Restava aos movimentos de luta pela terra, e ao MST em particular, o papel de 

articular os trabalhadores e trabalhadoras sem-terra para a continuidade das lutas. A conquista 

da terra e da reforma agrária, conforme esse autor, horizontes a serem alcançados pelos 

                                                 
11 ENTREVISTA. René. Andradina, Secretaria do MST, 12/08/2003. 
12ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
13 Conforme o Prof. Sérgio A. Queiroz Norte, meu Orientador, no ano de 1985, um engenheiro, em São Paulo, 
vendo-se desempregado e tendo sido frustrados os seus planos profissionais, inaugurou um bar com o nome “O 
engenheiro que virou suco”. A partir daí, a expressão tomou fôlego na imprensa e em outros lugares, a exemplo 
do título da obra de VEIGA (1990). 
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camponeses sem-terra, sinalizava para um objetivo em comum, qual seja, o fortalecimento 

dos trabalhadores sem-terra na organização dos “núcleos em cada comunidade”. (s/d, p.02) 

Ao mesmo tempo em que o PNRA apontava para uma derrota dos trabalhadores 

sem-terra no âmbito das conquistas legais, em decorrência de como fora encaminhado, bem 

como de seus resultados, a segunda metade dos anos 80 desvelou, por outro lado, a 

organização do MST nacionalmente14, partindo de seu I Congresso Nacional a definição de 

que deveriam ocorrer inúmeras ocupações de terra por todo o país: 

 
Com grandes acampamentos em áreas ocupadas, especialmente no Paraná, 
Rio Grande do Sul e São Paulo, mas contando com mais de 20 
acampamentos em todo o país, com mais de 10 mil famílias sem terras 
acampadas, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra demonstrou ao 
governo que não estava brincando, dando uma resposta organizada, firme e 
nacionalmente articulada . (GÖRGEN, s/d, p.10) 

 
As expressões enunciam o momento histórico em que são construídas. O texto do 

MST intitulado “Elementos Fundamentais da História” explicita as várias palavras de ordem 

presentes na história desse Movimento, as quais surgiam de acordo com a conjuntura histórica 

em que viviam os camponeses. Desse modo, o discurso fundador do MST pode ser 

apreendido tanto no lema proveniente de seu I Congresso Nacional, como nas ações que o 

antecederam, a exemplo do peso da influência religiosa nos anos 70 e 80. Em vista da 

dinâmica de lutas que lhe é inerente, o MST foi redefinindo as suas palavras, de modo 

semelhante as suas ações, evidenciando a importância por elas assumidas nas práticas e 

representações que foram emergindo no percurso de sua história.15  

 
Em janeiro de 1984, realiza-se em Cascavel, o I Encontro para a fundação do 
MST, tendo por lema: ‘terra para quem nela trabalha’. 
 
Em janeiro de 1985, realiza-se, em Curitiba, PR, o I Congresso Nacional do 
MST. A palavra de ordem definida foi: ‘sem reforma agrária não há 
democracia’.  
 
Em 1986, emerge a palavra de ordem ‘Ocupação é a única solução’. 
 
De 1989 a 1994 surge a palavra ‘Ocupar, Resistir e Produzir’. 
 

                                                 
14Para GERMER (1994, p.275), em relação à década de 1980: “Na primeira metade houve um crescimento 
organizativo e político-ideológico. O número total de sindicatos dos trabalhadores rurais expandiu-se, assim 
como o daqueles comandados por dirigentes que contestavam a estrutura sindical oficial e se elegiam a partir do 
processo de mobilização e organização de base [...] A luta pela terra, em rápido crescimento, deu origem ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se constituiu como organização autônoma em 
1985”.  
15 Para uma reflexão sobre os vários discursos que foram surgindo na história do MST, consultar: RODRIGUES 
(2001). 
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De 199516 a 2000 a palavra de ordem continuou a ser ‘Ocupar, Resistir e 
Produzir’, sendo incorporada, a partir de seu Congresso Nacional, em 1995, 
a palavra ‘Reforma Agrária: uma luta de todos’. 17 

 
Em setembro de 2000, no Distrito Federal, definiu-se uma nova palavra de ordem. 

Com a presença de mais de 10.000 trabalhadores sem-terra, acampados e assentados, o 

Movimento, em seu IV Congresso Nacional, apresentou como lema, para os próximos cinco 

anos, a palavra: “Reforma Agrária, por um Brasil sem latifúndio”. Entendo que, em vista da 

conjuntura histórica, esse lema acena para um retorno ao campo devido às perseguições 

sofridas pelo Movimento em relação às medidas provisórias do Governo Fernando Henrique 

Cardoso e a sua veiculação na mídia, assim como pela “judiciarização” da questão agrária. 

Em nenhum momento histórico o Movimento fora tão perseguido pelas ações governamentais 

quanto no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso.  

Assinala-se, aliada às medidas provisórias e decretos do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, a “satanização” do Movimento Sem Terra, como, por exemplo, nas 

imagens e publicações veiculadas pela revista “Veja”, ao enfocarem a figura de João Pedro 

Stédile 18 como se fosse o “demônio”. Dava-se, ainda, naquele momento, as denúncias de 

corrupção nas cooperativas do MST, como as referentes à Cooperativa de Comercialização e 

Prestação de Serviço dos Assentados de Reforma Agrária do Pontal Ltda (COCAMP)19, 

                                                 
16O ano de 1995 trouxe consigo o retrato da violência no campo brasileiro. O massacre da fazenda Santa Elina, 
ocorrido no dia 9 de agosto, em Rondônia, resultou num saldo em que, conforme a revista “Veja”, em artigo 
assinado por BERGAMANO (1995): “Dez posseiros foram mortos, 125 feridos, nove desaparecidos, 355 foram 
presos, 120 foram interrogados, 74 foram indiciados por desobediência e resistência”. O primeiro governo de 
Fernando Henrique Cardoso evidenciou ainda um outro massacre que permanecerá na história e na memória de 
violências do campo brasileiro, o qual viria a ser conhecido, nacional e internacionalmente, como o massacre de 
Eldorado dos Carajás, ocorrido no dia 17 de abril de 1996, no Pará. Os sem-terra, acampados na fazenda 
Macaxeira, em Curionópolis, destinavam-se para Belém, em marcha, visando chamar a atenção das autoridades 
públicas para a situação por eles vivida na luta pela terra. A 5 km de Eldorado dos Carajás, próximo ao trevo das 
rodovias PA 150 e 275, após 40 km de caminhada, as famílias mudaram os planos, e, ao invés de seguir a pé até 
a capital, distante cerca de 650 km, resolveram reivindicar ônibus ou caminhões, assim como alimentação para 
que prosseguissem a viagem. A fim de apressar o atendimento da reivindicação, bloquearam a PA 150 por cerca 
de 15 horas. Como resposta a essa ação, foram destinados policiais militares, com revólveres, escopetas e 
metralhadores. Desse massacre, o saldo resultou em 19 trabalhadores sem-terra brutalmente assassinados, quase 
todos com um tiro na testa e 51 feridos, passando essa chacina a ser conhecida como o maior massacre da 
história dos sem-terra. Foram inúmeras as notícias veiculadas na imprensa nacional e internacional. Dentre elas, 
ver: VEJA. Sangue em Eldorado, 24/04/96, p.34 a 39.  
17MST. Elementos Fundamentais da História. Disponível em: http://www.mst.org.br. Acesso em 21/09/2001. 
18Sobre essa questão, consultar: VEJA, ano 33, n.19, maio de 2000.  
19 A maior parte do complexo agro-industrial da COCAMP está localizada no município de Teodoro Sampaio, 
São Paulo. A Cooperativa é composta por uma estrutura agro-industrial, contendo escritório administrativo; 
laticínio (máquinas, tanques e câmaras frias); fábrica de polpa de frutas (máquinas, esteiras e câmaras frias); 
caminhões, armazém e silos para secagem e beneficiamento de grãos, farinheira e fecularia, estas duas últimas 
localizadas no município de Sandovalina. Mesmo em vista de toda esta infra-estrutura, o funcionamento do 
parque industrial da Cooperativa não teve o seu início devido a não liberação, por parte do governo, do restante 
dos créditos necessários, em vista de várias denúncias de corrupção no interior da Cooperativa. Salienta-se que 
em relação a essas denúncias, até o momento desta tese elas não foram confirmadas, referendando, me parece, 
mais uma das estratégias para a desqualificação das práticas dos agentes do MST. No dia 13 de julho de 2003 
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localizada em Teodoro Sampaio, particularmente com o empenho de Josias de Souza, repórter 

da “Folha de S. Paulo”. Compreendo, todavia, que, em vista das práticas e representações 

tecidas pelo Movimento, a definição do lema do IV Congresso não sinaliza para um 

retrocesso, ao voltarem o olhar para o campo, mas no enunciado de novas práticas, por meio 

de uma retomada de valores que lhe fizeram nascer. Ao ser indagado sobre o sentido dessa 

nova palavra de ordem, Zelitro faz considerações importantes para se apreender as dimensões 

que essa nova palavra congrega: 

 
É, a idéia era projetar. Aí tem duas idéias nela. Outra idéia era que na 
verdade o MST precisava dar um salto de qualidade por um Brasil sem 
latifúndios: latifúndio da terra, do sistema financeiro [...] do saber, dos meios 
de comunicação, que é um vasto latifúndio improdutivo que precisa ser 
ocupado. Um grande problema, os latifúndios dos meios de comunicação no 
Brasil, um grande problema, um grande obstáculo, um grande entrave. A 
questão da dominação cultural, da disseminação do modelo econômico e 
ideológico dominante, e [...]. Mas também tem aquela idéia que o MST 
precisava se preservar, então do latifúndio mesmo, voltar pra terra e 
construir as condições [...]20 

 
Bourdieu, refletindo sobre o poder simbólico das palavras de ordem, observa: “O 

que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a 

subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja 

produção não é da competência das palavras.” (1989, p. 16)  

Se não é de sua competência tal atribuição, compreendo, conforme Bourdieu, que 

a sua legitimidade se dá em vista do sentido que exprimem e da receptividade dos sujeitos que 

as incorporam devido aquele(s) que as enuncia(m). Ou seja, na incorporação do significado, 

as palavras pronunciadas pela organização e pelos camponeses, ao serem conclamadas em 

assembléias, encontros, ocupações, marchas, etc., são revestidas do sentido de estruturação ou 

desestruturação do que se almeja alcançar, ou dar um fim, demonstrando a necessidade da 

apreensão da mística por elas apresentada.  

Se as palavras de ordem acenam para as lutas camponesas, são elas, 

conseqüentemente, derivadas da junção de forças entre aqueles que enunciam e os que 

incorporam a sua significação, tornando-as ação, prática e representação ao mesmo tempo. 
                                                                                                                                                         
deu-se a visita na COCAMP, a convite do MST, do Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, 
juntamente com o presidente do INCRA, naquele contexto, Marcelo Rezende, dentre outros, tais como o 
Superintendente do INCRA do estado de São Paulo, para a participação da comemoração dos 13 anos de ações 
do MST na região. Naquela ocasião, ambos, o ministro e o presidente do INCRA, anunciaram a liberação de R$ 
180.000,00 para a aceleração das obras da Cooperativa. Essas informações decorrem de minha participação, 
como ouvinte, no Encontro. Entretanto, no momento em que finalizo esta tese (Dezembro de 2003), as 
informações obtidas são as de que os recursos não foram liberados pelo fato de o Ministério Público Federal ter 
entrado com uma ação cautelar para suspendê-los. Agradeço essa informação à Toninha. 
20 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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Diante disso, os camponeses, ao delas se utilizarem, delineadas num determinado contexto 

histórico e pronunciadas por meio de práticas, de gestos fundadores, para exprimir um sentido 

que as extrapolam, revelam uma relação de forças presente no meio social, a expor um campo 

de valores que muitas vezes as ultrapassam, ao apresentarem-se como conquistas coletivas, 

porém, permeadas pelo conflito de classes no interior do campo em que os homens e mulheres 

atuam, seja no espaço da política, da luta pelas “transformações sociais” ou mesmo da “terra 

do trabalho”.  

A legitimidade e a aceitação das palavras de ordem estão no seu reconhecimento, 

pelo coletivo do MST e pela sociedade, de que são expressões comuns dos camponeses em 

movimento. Seus enunciados costumeiramente remetem às possibilidades de mudanças da 

ordem social vigente. Anterior a esse sentido coletivo que lhes fora atribuído, principalmente 

nos Congressos Nacionais, ocorridos a cada cinco anos, tais palavras foram (são) desenhadas 

pela organização, visando surtirem os efeitos desejados, ou seja, sensibilizar o sujeito e o 

espaço em que se movimenta para que o compreendam como propício à transformação social, 

e para além do olhar individualizado. Entretanto, se não há, como salienta Bourdieu, uma 

incorporação dessas palavras por aqueles que elas visam representar, podem não surtir o 

efeito desejado. Conforme esse autor: 

 
Não são as palavras que agem por uma espécie de poder mágico. O que 
ocorre é que, em dadas condições sociais, certas palavras têm força. Tiram 
sua força de uma instituição que possui sua própria lógica, os títulos, o 
arminho e a toga, o púlpito, a palavra ritual, a crença dos participantes, etc 
[...] há sistemas que funcionam inteiramente através da crença e não há 
nenhum sistema (nem mesmo a economia) que não deva uma parte de seu 
funcionamento a crença. (apud ALMEIDA, 2003, p.193)  

 

Daí o campo simbólico das palavras, na análise desse Movimento, encontrar-se 

contornado pelo processo de significação e de crença urdido pelas práticas camponesas, assim 

como pelas representações por elas tecidas, evidenciando sujeitos em movimento, como 

demonstra a essência e a origem do MST, no ato de sua primeira palavra de ordem expor a 

necessidade da ocupação da “terra para quem nela trabalha”.  

As palavras de ordem, principalmente se pronunciadas em momentos de 

“celebração”, nos encontros, congressos, cursos, etc., são entoadas num uníssono, a expressar 

lugares e práticas em que o indivíduo se torna parte e representação do coletivo, fundando e 

fundamentando a existência do MST. São também, de certa maneira, essas palavras, somadas 

aos marcos de memória, que busco apreender nos campos do Pontal, desde os “sem terra” da 

gleba XV aos “sem-terra” da Nova Pontal, até chegar às experiências do grupo dos nove, bem 
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como aos assentamentos São Bento e Che Guevara/Santa Clara, discutidos no capítulo 

seguinte. 

 

3.2. Na luta da gleba XV de Novembro: emergem os “sem terra” no Pontal 
 
Uma boa parte da história dos movimentos populares é como vestígio 
do antigo arado. Poderia parecer extinto para sempre com os homens 
que aravam o campo muitos séculos atrás. Mas todo 
aerofotogrametrista sabe que, com certa luz e determinado ângulo de 
visão, ainda se podem ver as sombras de montes e sulcos há muito 
esquecidos. (HOBSBAWM, 1998, p.224) 

 

A década de 1990 trouxe para o cenário das lutas nos campos de todo o país e do 

Pontal do Paranapanema a problemática da luta pela terra, expressa na figura do “sem-terra”, 

compreendendo uma gama de sujeitos, expropriados da terra e do trabalho, como os 

posseiros, ex-arrendatários, desempregados das usinas hidrelétricas, ribeirinhos, bóias-frias 

dessa região, e camponeses de outros estados, etc. Mas, se é nos anos 90 que surgem os sem-

terra (com hífen) quando da ocupação da fazenda Nova Pontal, as três décadas que os 

antecedem evidencia como os camponeses resistiam ao peso impresso por aqueles que 

detinham a terra e, em suas mãos, as armas da violência, fosse sobre os posseiros da Santa 

Rita, Ribeirão Bonito ou sobre os “sem terra” da gleba XV de Novembro21, dentre outros 

movimentos.  

O ano de 1983 torna-se um marco para se pensar a figura dos “sem terra” (sem 

hífen) no Pontal, particularmente com o movimento22 da gleba XV. As ocupações da fazenda 

Rosanela, de propriedade da Vicar S/A Comercial e Agropecuária e da fazenda Tucano, de 

propriedade de uma das empreiteiras da CESP, a Camargo Côrrea, ocorridas no dia 15 de 

novembro, marcam o nascimento desse movimento. No dia 23 de novembro, as famílias sem 

terra foram despejadas de ambas as fazendas, vindo a formar os acampamentos 15 e 16 de 

novembro, às margens da rodovia SP-613, que liga Teodoro Sampaio a Euclides da Cunha, 

Rosana e Primavera. No ano de 1990, como discutirei no próximo item, dá-se a ocupação da 

fazenda Nova Pontal, pelos “sem-terra” no mesmo município em que ocorrera o movimento 

da XV de Novembro, emergindo daí os germens para os assentamentos Che Guevara/Santa 

Clara e São Bento. 

                                                 
21 O assentamento XV de Novembro, no momento em que fora criado, localizava-se no município de Teodoro 
Sampaio. Com a emancipação do Distrito de Rosana, o assentamento passou a pertencer ao novo município. 
22Conforme ANTONIO (1990, p.47): "A Gleba XV é um dos resultados desses movimentos. Os alicerces da 
construção da Gleba XV de Novembro foi (sic) o início e abriu (sic) profundas crateras no chão da Alta 
Sorocabana, repercutindo nas imprensas municipais, regionais, nacionais e, inclusive, internacionais". 
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(FIGURA 3- LOCALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO GLEBA 

XV DE NOVEMBRO E FAZENDA NOVA PONTAL)
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(FIGURA 4- LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO)



  137 

 

Observa Antonio que, em relação às questões que levaram ao despontar dos 

conflitos agrários no Pontal do Paranapanema, nos primeiros anos da década de 80: 

 
Faz-se relevante considerar a questão das usinas hidrelétricas, pois foi a 
partir da desaceleração de suas obras e a conseqüente dispensa de milhares 
de trabalhadores que os conflitos existentes, e que eram acobertados pelos 
vários governos anteriores, revigoraram-se e se tornaram visíveis perante a 
opinião pública. Conclui-se, com isso, que as demissões, em massa, por 
parte da Cesp e das empreiteiras, foi o estopim de uma situação critica que já 
existia. A partir daí, tornou-se público o movimento camponês, denunciando 
todo o processo irregular na ocupação das terras e seu conflito secular, 
provocando a intervenção imediata do Estado.(1990, p.89) 

 

Nesse palco de conflitos agrários, tais movimentos vieram desnudar para a 

sociedade, a situação de exclusão do direito à terra, dentre outros direitos, vivenciada por 

milhares de camponeses na região, desde o princípio da colonização. Os movimentos que 

desembocaram na XV de Novembro diferenciaram-se da luta dos posseiros e pequenos 

arrendatários, por enunciar formas de resistência em meio a conflitos, jogos de interesses 

entre mediadores e acampados, ações do Estado a reboque das práticas de luta, mas também 

espaços de unificação das práticas, e, por outro lado, de exposição das diferenças, como, por 

exemplo, dos conflitos entre os integrantes do PT e os do PMDB. Ressalta-se, então, o 

surgimento de novos sujeitos, os quais, num futuro próximo contribuiriam para que o MST 

adentrasse à região.  

Em março de 198423 deu-se o decreto de desapropriação de uma área de 15.610 

hectares, com a criação do “Projeto de valorização do Pontal gleba XV de Novembro”, 

contemplando 446 famílias dos acampamentos 15 e 16 de novembro. Esse assentamento foi 

constituído no governo estadual de Franco Montoro (ANTONIO, 1990, p.50). Após a medida 

de desapropriação da área para o assentamento, o Estado propôs o deslocamento dos 

acampados que permaneciam às margens da rodovia SP-613 para um canteiro de obras da 

Usina Hidrelétrica de Rosana. Tal medida tinha por objetivo amenizar o clima de tensão 

existente entre os acampados, entretanto, viria a contribuir para a sua reorganização em outros 

moldes. Lopes, refletindo sobre essa situação, observa que: 

                                                 
23 No ano de 1985 “[...] foi criada uma entidade de defesa aos proprietários de terras, sujeitos ou não aos 
processos de desapropriação dos governos. Esta entidade denominada União Democrática Ruralista (UDR) 
tornou-se o instrumental de pressão dos grandes fazendeiros para resistir às mudanças na estrutura fundiária da 
região e do país. A fim de defenderem as suas terras, alguns fazendeiros começaram a formar milícias para atuar 
em suas propriedades, o que entendemos como o Estado de defesa dentro do Estado. O antigo jagunço passava a 
ser conhecido como o segurança da propriedade. Institucionalizava-se o seu papel, dando legitimidade e 
legalidade à violência”. (BORGES, 1996, p.108) 
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Em maio de 1984, se concretiza a mudança do acampamento da Rodovia 
para o canteiro de obras. Aquele processo de organização que existia quando 
estavam na Rodovia se mantém por pouco tempo. Os acampamentos dois e 
três (agora juntos) se definem como a sustentação de todo o movimento e 
acabam surgindo mais lideranças, como Walmir Rodrigues Chaves. (1989, 
p.49) 

 

Conforme Lopes, na junção dos acampamentos surgem os conflitos mais agudos, 

na medida em que a nova liderança do momento: “É fruto do confronto direto que vai haver 

pelo poder do movimento [...] O grupo de Sidney de Paula se junta numa mesma quadra, 

enquanto que as outras lideranças se espalham por todo o acampamento” (1989, p.49). 

Observo, segundo informações junto a assentados da XV de Novembro, que a representação 

de Sidney de Paula, no movimento da XV, sempre esteve intimamente ligada aos políticos do 

PMDB. 

Chama a atenção esse movimento pelo fato de a região conhecer, desde meados 

do século XX, as lutas dos pequenos arrendatários e posseiros, porém, os processos de 

ocupação de fazendas e acampamentos à margem das rodovias, com a participação de um 

grande número de famílias, não eram práticas comuns.  

Expondo a forma como se deu o assentamento gleba XV de Novembro, observa 

Antonio que: 

[...] o Estado através da SEAF, utilizando-se do Projeto de Valorização do 
Pontal do Paranapanema, - Gleba XV de Novembro - assentou em 1983-
1984, 483 famílias dos acampamentos 15 de Novembro, 1 e 2, e 16 de 
Novembro. Em 1988, esse Assentamento recebeu mais de 300 famílias dos 
acampamentos trevo de Alcídia, Roberto Horigoto e, parte do acampamento 
do trevo de Euclides da Cunha. (1990, p.20) 
 

 
Lourdes Azedo, na década de 1980, acompanhara diretamente a situação vivida 

pelos acampados do movimento XV de Novembro, por atuar como assistente social na 

Secretaria de Promoção Social de Presidente Prudente. Em seu relato, essa entrevistada ilustra 

o processo de lutas que circunscreve o histórico de conflitos agrários no Pontal. Destaca-se, 

entretanto, o enfoque às práticas dos posseiros das glebas Ribeiro Bonito, Santa Rita, sem 

terra da gleba XV, Água Sumida, vistas como precursoras das lutas do MST na região, 

somando-se ainda às ocorridas na fazenda Rebojo, Lagoa São Paulo, bem como em outros 

lugares do Estado, como as lutas da fazenda Primavera e Sumaré. Ainda que o trecho seja 

extenso, faz-se necessária a sua referência, por evidenciar a leitura de uma personagem que 

viveu parte dessa história: 
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[...] acho que o que a gente precisa diferenciar é que hoje tem o MST que é 
um movimento social organizado que tem uma linha política, uma filosofia, 
uma ideologia... e que trabalha as questões aqui da questão agrária na região. 
Eles chegaram aqui, quando? Em noventa. Antes de noventa teve muitos 
movimentos aí, e a gente não pode negar quanto os movimentos foram 
importantes. Eles foram muito importantes porque eu acho que muita gente 
que hoje milita no MST é originário desses movimentos aí. Se a gente negar 
a luta da Santa Rita: ah, pelo amor de Deus!! Aquele pessoal foi herói. Negar 
a luta da Ribeirão. Negar a luta da gleba XV. Negar a luta do pessoal que foi 
pra Água Sumida, que foi desapropriada pelo Governo Sarney. Mas o 
pessoal brigou muito, teve muitas ocupações na Água Sumida. Então a gente 
não pode negar essas lutas. Eu sempre digo que a gente tem duas fases do 
movimento social aqui na região. A fase antes do MST, pós-MST, que eu 
pretendo inclusive fazer um trabalho sobre essa área. Que hoje você não 
pode achar que só existe movimento social na região depois que o MST 
chegou. Até porque o MST é um movimento que surgiu de uma forma 
organizada em oitenta e cinco, tá. E antes, os movimentos que surgiram no 
campo, eles eram o quê? Não só aqui tem movimentos, Sumaré lá perto de 
São Paulo que também há luta antes de oitenta e cinco. Tem a fazenda 
Primavera. Aqui na nossa região, a Rebojo. Aquele assentamento não saiu 
assim que o Governo chegou [...]teve briga lá feia. A própria Lagoa São 
Paulo, aconteceu aquele conflito que morreu aquele fazendeiro lá. A gente 
não pode negar a existência desses movimentos. Eu acho que eles tem sua 
importância no contexto histórico da região e muito. A Ribeirão, a Santa 
Rita, pra mim eles são assim históricos, aqui no Pontal, tirando a Rebojo que 
foi bem assim anterior, tal, mais que de mais resistência até hoje tão aí na 
situação, Santa Rita, Ribeirão, pra mim eles são históricos.24 

 

Em decorrência desse processo de lutas, dá-se a conquista, por parte dos 

acampados, como observado no capítulo anterior, de novas áreas de assentamento25. Na 

década de 1990, contando com a participação de homens, mulheres e crianças sem-terra nas 

ocupações, nos acampamentos, nas marchas, e, resultante dessas práticas, também no 

confronto direto com a UDR – um dos braços armados do latifúndio no país -, foram 

conquistadas até fins dessa década, na região do Pontal, 69 áreas de assentamentos, com cerca 

de 3.109 famílias assentadas, segundo os dados do ITESP.26  

                                                 
24Lourdes Azedo, no momento em que fiz esta entrevista, trabalhava como funcionária do ITESP. 
ENTREVISTA. Lourdes Azedo. Casa Paroquial de Santo Anastácio, Julho de 1995. 
25Para uma reflexão sobre os assentamentos na região do Pontal do Paranapanema, no período de 1960 a 1990, 
ver ANTONIO (1990). 
26Para maiores informações a respeito das ações do MST no Pontal do Paranapanema, 
consultar:http://www.mst.org.br/mstsp/. No tempo presente, conforme os dados desse site, existem cerca de 76 
áreas de assentamentos, com em torno de 6.000 famílias assentadas. 
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Tabela 1. ASSENTAMENTOS IMPLEMENTADOS OU EM 
IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 95 A JULHO DE 2000 

Plano de Ação Governamental para o Pontal 
Nº Projeto Município Nº Fam. Área (há) Órgão 
1.  Maturi Caiuá 172 4.519,35 ITESP/INCRA 
2.  Santa Rita Caiuá 21 523,54 ITESP/INCRA 
3.  Santa Rita do Pontal Euclides da Cunha 51 805,37 ITESP/INCRA 
4.  Porto Letícia Euclides da Cunha 36 707,00 ITESP/INCRA 
5.  Rancho Alto Euclides da Cunha 52 1.292,24 ITESP/INCRA 
6.  Rancho Grande Euclides da Cunha 101 2.447,09 ITESP/INCRA 
7.  Santo Antonio Marabá Paulista 70 1.822,47 ITESP/INCRA 
8.  São Bento Mirante do Paranapanema 182 5.190,50 ITESP 
9.  Che Guevara (Sta Clara) Mirante do Paranapanema 46 976,45 ITESP 
10. Santa Carmem Mirante do Paranapanema 37 1.043,01 ITESP/INCRA 
11. Estrela D’Alva Mirante do Paranapanema 31 784,50 ITESP 
12.Haroldina Mirante do Paranapanema 71 1.964,89 ITESP/INCRA 
13. Santa Cruz * Mirante do Paranapanema 27 294,03 ITESP/INCRA 
14. Cannaã Mirante do Paranapanema 55 1.223,74 ITESP/INCRA 
15. King Meat Mirante do Paranapanema 46 1.134,50 ITESP/INCRA 
16. Santana Mirante do Paranapanema 12 212,00 ITESP/INCRA 
17. Nossa Sra. Aparecida Mirante do Paranapanema 9 175,03 ITESP/INCRA 
18. Arco-Iris  Mirante do Paranapanema 105 2.606,79 ITESP/INCRA 
19. Washington Luís  Mirante do Paranapanema 16 343,24 ITESP/INCRA 
20. Santa Rosa 1 Mirante do Paranapanema 24 692,00 ITESP/INCRA 
21.Lua Nova Mirante do Paranapanema 17 375,00 ITESP/INCRA 
22. Santo Antonio 1 Mirante do Paranapanema 17 532,00 ITESP/INCRA 
23. Novo Horizonte Mirante do Paranapanema 57 1.540,59 ITESP/INCRA 
24. Vale dos Sonhos Mirante do Paranapanema 23 617,94 ITESP/INCRA 
25.Flor Roxa  Mirante do Paranapanema 39 953,67 ITESP/INCRA 
26. Santa Cristina Mirante do Paranapanema 35 837,90 ITESP/INCRA 
27. Santa Lúcia Mirante do Paranapanema 24 597,27 ITESP/INCRA 
28. Santo Antonio Mirante do Paranapanema 20 513,50 ITESP/INCRA 
29. Santa Apolônio Mirante do Paranapanema 104 2.657,74 ITESP/INCRA 
30. Alvorada Mirante do Paranapanema 21 565,43 ITESP/INCRA 
31. Marco II Mirante do Paranapanema 9 242,96 ITESP/INCRA 
32. Santa Isabel 1 Mirante do Paranapanema 70 492,00 ITESP/INCRA 
33. Pontal (S. Rosa 2)  Mirante do Paranapanema 29 232,00 ITESP/INCRA 
34. Sto. Antonio da Lagoa Piquerobi 29 968,03 ITESP/INCRA 
35. São José da Lagoa Piquerobi 29 1.026,37 ITESP/INCRA 
36. Santa Rita Piquerobi 26 600,96 ITESP/INCRA 
37. Água Limpa 1 Pres. Bernardes 31 956,00 ITESP/INCRA 
38. Água Limpa 2 Pres. Bernardes 26 789,00 ITESP/INCRA 
39. Santa Eudóxia Pres. Bernardes 6 167,00 ITESP/INCRA 
40. Palu Pres. Bernardes 44 1.243,85 ITESP/INCRA 
41. Rodeio Pres. Bernardes 65 1.861,39 ITESP/INCRA 
42. Santo Antonio 2 Pres. Bernardes 24 672,85 ITESP/INCRA 
43. F. Fernandes (S. Jorge) Pres. Bernardes 55 1.116,61 ITESP/INCRA 
44. Quatro Irmãs Pres. Bernardes 15 385,98 ITESP/INCRA 
45. Santa Maria Pres. Venceslau 17 263,90 ITESP/INCRA 
46. Primavera I Pres. Venceslau 82 2.179,00 ITESP/INCRA 
47. Primavera II Pres. Venceslau 42 895,00 ITESP/INCRA 
48. Tupanciretã Pres. Venceslau 78 2.861,62 ITESP/INCRA 
49. Radar Pres. Venceslau 29 5848,24 ITESP/INCRA 
50. Yapinari Ribeirão dos Índios 40 852,52 ITESP/INCRA 
51. Nova do Pontal Rosana 122 2.786,90 ITESP/INCRA 
52. Bonanza Rosana 23 1.144,00 ITESP/INCRA 
53.Bom Pastor Sandovalina 130 2.628,39 ITESP/INCRA 
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54. Córrego Azul Teodoro Sampaio 9 226,71 ITESP/INCRA 
55. Vale Verde Teodoro Sampaio 50 1.010,75 ITESP/INCRA 
56. Haidéia Teodoro Sampaio 24 868,26 ITESP/INCRA 
57. Santa Vitória Teodoro Sampaio 27 515,51 ITESP/INCRA 
58. Cachoeira do Estreito Teodoro Sampaio 29 490,47 ITESP/INCRA 
59. S. Antonio Coqueiros Teodoro Sampaio 23 485,29 ITESP/INCRA 
60. Santa Rita da Serra Teodoro Sampaio 40 837,43 ITESP/INCRA 
61. Laudenor de Souza (P.Alcídia) Teodoro Sampaio 60 1.545,20 ITESP/INCRA 
62. Vô Tonico Teodoro Sampaio 22 550,77 ITESP/INCRA 
63. Sta Terezinha de Alcídia Teodoro Sampaio 26 1.345,83 ITESP/INCRA 
64. Alcídia da Gata Teodoro Sampaio 19 462,03 ITESP/INCRA 
65. Água Branca I Teodoro Sampaio 25 630,00 ITESP/INCRA 
66. Santa Zélia Teodoro Sampaio 104 2.730,35 ITESP/INCRA 
67. S.Terezinha da Água Sumida Teodoro Sampaio 50 1.345,82 ITESP/INCRA 
68. Santa Cruz da Alcídia Teodoro Sampaio 28 712,57 ITESP/INCRA 
69. Santa Rita Tupi Paulista 31 749,56 ITESP/INCRA 
Subtotal Definitivos 3.109    77.369,90 

 Fonte: Caderno 6 ITESP, 2000 
 

 

Discorrendo sobre as medidas tomadas pelos vários governos do estado de São 

Paulo para a legalização do grilo das áreas devolutas da região, Ariovaldo U. Oliveira destaca 

que, em tempo recente, em relação aos assentamentos das famílias da gleba XV de Novembro 

e aos da fazenda Santa Clara e São Bento, em Mirante do Paranapanema, as medidas 

governamentais evidenciaram o favorecimento em relação aos interesses dos “fazendeiros-

grileiros”: 

 
O governo Franco Montoro, por exemplo, recebeu dos fazendeiros-grileiros 
30% das terras para assentamentos e, em troca, legalizou os 70% restantes. 
Já o governo Fleury, primeiro recebeu um terço das terras da fazenda Santa 
Clara (983 ha) legalizando os dois outros terços e indenizando os 
fazendeiros-grileiros das benfeitorias existentes nas terras recebidas do 
Estado. Quando do episódio da fazenda São Bento, em julho de 1994, o 
acordo foi também totalmente favorável ao fazendeiro-grileiro, pois recebeu 
como indenização pelas benfeitorias existentes na totalidade da área (5.250 
ha) mais de 7 milhões de dólares, ou seja, quase a metade do preço de um 
hectare de terra na região. (1996, p.163) 

 

Não se pode negar que as práticas do MST, na ocupação da fazenda Nova Pontal, 

em 1990, e nas que se sucederam, não tenham sido uma ruptura na forma como se 

desencadeava a organização da luta pela terra na região, marcada pelos movimentos 

fragmentados dos posseiros e acampados. Entretanto, não se pode esquecer das práticas e das 

“lições históricas” oriundas dessas lutas, como se pôde depreender da fala de Lourdes Azedo. 

Tanto que as práticas dos posseiros, bem como as dos sem terra da XV de Novembro, vão se 

tornar símbolos para se discutir a estrutura fundiária do Pontal, tornando a região, por certo 

tempo, também um chamariz para políticos – a exemplo de membros do PMDB, dentre eles: 
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Gerson Caminhoto, ex-prefeito de Teodoro Sampaio27 e Mauro Bragato, deputado estadual 

por quatro gestões nesse partido, naquele momento histórico. Porém, mais que isso, constata-

se ainda o surgimento de novos personagens na XV de Novembro, alguns desses tornando-se 

futuramente militantes e dirigentes do MST, a exemplo de Bil, Valter, Cida, João Paulo, 

Marcos, dentre outros. 

Por ter vivido e constituído esse histórico de lutas, Bil narra, com propriedade, a 

trajetória do MST na região. A sua fala é rica em detalhes para a compreensão desse 

Movimento construindo-se pelos campos do Pontal. Esse camponês adentrou na luta pela terra 

desde o início da XV de Novembro. Como sujeito dessa história e da constituição do MST, 

contribuiu e contribui para a sua escrita e o seu fazer-se pelos vários recantos do Brasil.  

O ano de 1983 desenha o início do espaço de lutas trilhado por esse sujeito. 

Quinze de novembro é a data de sua chegada à região, vindo do noroeste do Paraná, onde 

trabalhara nas lavouras de café como “porcenteiro, meeiro”. Em seu relato observa que: 

“Noticiário deu que tinha uma ocupação de terra e estamos aí até hoje na luta pela terra no 

Pontal do Paranapanema”.28 

Em sua narração, Bil expõe a existência de conflitos envolvendo a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), o PT, o PMDB e sindicatos na década de 1980, principalmente no 

que concernia à definição dos rumos que seriam tomados para a condução das lutas. Diferindo 

da leitura que predomina acerca da XV de Novembro, vista como um movimento derivado 

eminentemente das forças políticas do PMDB, seu relato apresenta outros agentes 

mediadores: “Era outras lideranças, lideradas por padres, sindicato não!! Igreja e sindicato; e 

por partidos políticos, o PMDB. Só depois que foi nós se entendendo na luta, integrando o 

Movimento dos Sem Terra”.  

Conforme esse narrador, no momento em que despontavam tais lutas, os membros 

do PT na região, eram “[...] cara de classe média, tudo era doutorado aí: médico, advogado, 

etc., Banco do Brasil, é outra classe, não muito se integrou com a peãozada que somos nós 

[...]”29, o que, na sua leitura, os distanciava dos problemas que afligiam aos camponeses. 

Nesse aspecto, Bil destaca ainda a ocorrência de disputas internas pela condução 

das ações da XV de Novembro, envolvendo integrantes do PMDB, bem como as novas 
                                                 
27No ano de 1995, época em que realizei uma entrevista com Gerson Caminhoto, ele era presidente do Diretório 
do PMDB em Teodoro Sampaio, tendo sido um dos políticos que participaram ativamente nos conflitos agrários 
do município. No ano de 1992, foi eleito prefeito de Teodoro Sampaio, porém, em fins de 1995, teve o seu 
mandato cassado, após a instituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pela Câmara de 
Vereadores, com o apoio do Sindicato dos Funcionários Públicos, que comprovou abusos cometidos pela sua 
administração. 
28ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
29Idem. 
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lideranças oriundas do PT e do grupo que participara do I Congresso Nacional do MST, em 

1985, os quais, num futuro próximo, se somariam aos outros sujeitos que chegariam à região 

com o intuito de organizar o Movimento Sem Terra. 

Mas, como assinala Valter, assentado na XV de Novembro, e um dos dirigentes 

do MST na década de 1990, no momento em que se davam as lutas da XV, não havia uma 

compreensão do que representava, para eles, o Movimento Sem Terra no cenário nacional, 

tanto que, fora Gerson Caminhoto, um dos organizadores da ida dos sem terra para o I 

Encontro Nacional do Movimento Sem Terra. Porém, se não existia essa compreensão do que 

era o MST, já despontavam oposições na forma de condução dos acampamentos. Como se 

sugere, essa oposição ocorria mais no campo de disputas partidárias, o que viria a contribuir 

para a diferenciação entre os grupos: 

 
Em 85 teve o I Encontro Nacional do Movimento Sem Terra. Na época foi 
um ônibus aqui do município, puxado, por incrível que pareça, por Gerson 
Caminhoto. Gerson Caminhoto. Porque até então, não era muito assim: O 
que era o Movimento Sem Terra, né? Naquela época nós era do PT, como 
nós somos até hoje. Mas naquela época nós tava fundando um partido. Então 
as pessoas tinha nós assim como comunista, certo, como comunista. E o  
Gerson Caminhoto tinha problema com o PT. Não era contra, porque não 
entendia direito o que era o Movimento Sem Terra, porque era puxado pela 
igreja católica. Ele não entendia a conotação política que tinha o Movimento 
dos Sem Terra. E eu nem sonhava com isso.30 

 
Na entrevista com René, indaguei se existiria alguma inter-relação entre as lutas 

dos sem-terra em Andradina com as que ocorriam pelos campos do Pontal, particularmente 

com o movimento da XV de Novembro. Segundo esse narrador: 

 
No Pontal, naquele tempo não. Foi aqui só. No Pontal se eu não me engano 
foi em 1984 que começou ali, em 84. E foi naquele tempo também que nós 
aqui fizemos o I Encontro também do Movimento do Sem Terra. Nós 
ajudamos a criar a CPT, em 1979. Depois a CPT daqui ajudou a criar 
também o Movimento dos Sem Terra. Tanto que aqui na Andradina foi feito 
o Primeiro Encontro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
em 84, se não me engano, na igreja Nossa Senhora das Graças. E aí assim já 
surge a (inaudível) a ocupação de 15 de Novembro do Pontal. Uma gleba 
grande. E nós fomos para lá e aí tivemos contato com eles. E nós articulamos 
pessoas assim no Estado inteiro, aqui na Paulista, no Vale do Ribeira, no 
Pontal, lá em Jaboticabal, aquela região ali. Então nós tínhamos umas oito 
pessoas semiliberadas para isso. Semiliberadas na luta pela terra. Então, 
depois o governo também deu essa abertura, então assim facilitou, né? E no 
Pontal então também naquele tempo, de repente surge aquela ocupação. Nós 
não participamos da preparação da ocupação, nós participamos [...] depois  
nós fomos para lá ainda logo depois da ocupação, em solidariedade com 
eles. A gente chegou a conhecer pessoas. O Moisés é um deles, tinha outros 

                                                 
30 ENTREVISTA. Valter. Teodoro Sampaio, 01/05/2002. 
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aí, o Bil que hoje está no Movimento Sem Terra, o Valter, e tinha outros, e a 
gente foi convidando essas pessoas para fazermos alguma coisa global no 
Estado. Nós voltamos lá algumas vezes aí, dando apoio e tudo. Dando apoio, 
solidariedade, discutindo sobre. E nós fazíamos luta em São Paulo sim. Em 
São Paulo junto ao governo. No dia do trabalhador, nós fizemos 
manifestações, passeatas, até lá em pleno São Paulo, na Av. Paulista, no dia 
do trabalhador rural, várias vezes. E me lembro, naquele tempo a gente tinha 
o trem de passageiro que tinha ainda, e era pra nós barato. Ele vinha assim 
de Três Lagoas. Nós lutamos, aqui, ali era também um braço forte, né? Aqui, 
a região, Mirandópolis, Lins. Em todo o lugar ele pegava um punhado de 
gente. Tínhamos uns três vagões cheios de gente aí, quando a gente ia pra 
São Paulo, com todas as bugigangas, panelas, tudo dentro do trem. Era uma 
coisa louca, né? E naquele tempo era mais barato o transporte. Então,  a 
gente fazia a articulação livre de Estado.31 

 

O relato de René é ilustrativo para a compreensão das origens do MST no estado 

de São Paulo e do momento em que passa a influir nas práticas de luta no Pontal do 

Paranapanema. O modo como o entrevistado narra essa vivência demonstra a sua 

sensibilidade para o apreender das lutas, construindo-se, a partir das práticas camponesas e 

dos meios possíveis por eles utilizados, para o seu desenvolvimento. Destaca ainda a 

importância dos agentes mediadores, no caso a CPT, para a constituição dessa história. 

Souza, discutindo o processo de formação dos participantes da organização do 

MST no Pontal do Paranapanema, em suas palavras, “das lideranças”, partindo da análise da 

forma como se constituiu o assentamento gleba XV de Novembro e os acampamentos União 

da Vitória (São Bento) e Santa Clara (Che Guevara), observa que:  

 
De um lado, temos as lideranças (União da Vitória e Santa Clara) formadas 
dentro de linhas políticas do MST (dirigir, racionalizar e controlar). Estas já 
vêm para a região com intuito de organizar trabalhadores para a ocupação e 
formar novos quadros dirigentes, que darão continuidade à luta. Em cada 
novo acampamento, novas lideranças são formadas. De outro lado, as 
lideranças que emergiram no processo de luta pela terra, desencadeado no 
assentamento gleba XV de Novembro, se formaram no contexto dos 
discursos do partido político – PMDB – e auxiliados por alguns padres que 
apoiaram o movimento. (1994, p.223) 

 

Souza assinala que havia uma nítida distinção entre as diversas formas de 

condução das lutas. Por um lado, existiam as lideranças sem-terra, salienta a autora, tendo 

uma postura definida de acordo com as linhas políticas do MST, entendidas por ela como 

“dirigir, racionalizar e controlar”, as quais, ao chegarem ao Pontal traziam consigo esse 

                                                 
31 ENTREVISTA. René. Andradina, Secretaria do MST, 12/08/2003. 
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propósito. De outro lado, surgiam as lideranças da XV de Novembro32 que carregaram a 

experiência da conquista do assentamento, germinado a partir das lutas das várias categorias 

de trabalhadores, como posseiros, bóias-frias, atingidos por barragens, ex-arrendatários, etc. 

No narrar dessa composição, Souza ignora as práticas e representações das 

pessoas comuns, vistas, por sua análise, como incapacitadas de emergir no interior do 

acampamento, independente das ações de “formação das lideranças” pelo MST ou mesmo 

pelo PMDB e os padres. Assim, a autora exclui de sua interpretação a maior parte dos agentes 

sociais da gleba XV, como potencialidades de luta, já que o “dirigir, racionalizar e controlar” 

do MST, cerceia, conforme ela, tais possibilidades. Ao salientar o surgimento de lideranças 

oriundas da XV de Novembro em vista dos discursos do PMDB, incorre novamente na 

negação da autonomia dos camponeses, incapazes, por essa visão, de irem além da 

formatação imposta por esse partido político. Não foi bem isso o que se pôde apreender na 

reflexão da gleba XV de Novembro. 

As considerações tecidas por Bernardo M. Fernandes acerca desse movimento 

sugerem a mesma leitura da que fora apresentada por Souza, ao assinalar que: 

 
A forma de participação dos padres e dos políticos contribuiu para a 
elaboração do fator objetivo no reconhecimento coletivo de um direito. Esses 
apoios possibilitaram a mobilização dos trabalhadores sem terra no Pontal, 
mas não viabilizaram o dimensionamento do espaço de socialização política, 
ou seja, os trabalhadores não conseguiram conquistar o seu próprio espaço. 
Assim, sua forma de organização social não conseguiu superar as relações 
populistas de dependência aos políticos que apoiaram a luta. (1994, p.87) 

 

Ambos os autores, ao observarem a influência política do PMDB no movimento 

da XV de Novembro, omitem as contribuições do PT para esse processo, ignorando que a 

composição de um movimento social deflagra-se pela diversidade na sua formação e pela 

riqueza que ele traz33, em vista de suas próprias ambigüidades. Dessa forma, assinalo o fato 

de que aqueles que emergiram da XV de Novembro tiveram (e muitos ainda têm) 

significativo papel para o surgimento dos “sem-terra” na região34. Se as linhas políticas eram 

                                                 
32 Dentre as lideranças, destacaram-se Estevão, Moisés, Bil, Valter, Davi e Deise. Em relação aos dois últimos, 
salienta-se que ambos participaram ativamente das práticas na ocupação da fazenda Nova Pontal e nas primeiras 
ocupações da fazenda São Bento. Todavia, por questões que não foram apreendidas no percurso desta tese, até 
porque não eram os pontos centrais a permeá-la, esses dois sujeitos da luta partiram para novos campos. Por 
meio de informações coletadas entre militantes e dirigentes do MST, sabe-se que Deise está assentada em 
Tremembé, e Davi, em Franca. Parece-me que não mais fazem parte do MST. 
33Nesse aspecto, observa-se o fato de que Bil emergiu do processo de lutas da XV de Novembro, sendo que em 
1988 foi candidato a Prefeito pelo PT, no município de Teodoro Sampaio. No tempo presente, seu filho, João 
Paulo, é um dos membros da Coordenação Nacional do MST. 
34 Essa questão faz-me lembrar de um Encontro Estadual do MST/São Paulo, ocorrido entre os dias 2 e 4 de 
fevereiro de 2001, no setor II do assentamento gleba XV de Novembro. Esse Encontro teve por tema o lema 
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tão destoantes, como assinala Souza, de que modo se pode explicar a composição do 

Movimento, no início de 1990, oriunda da junção de forças de uma e outra experiência?  

Ao salientar que as classes não existem como entidades separadas, já que as 

pessoas se encontram numa determinada sociedade estruturada em modos determinados, 

sofrendo a exploração, identificando pontos de interesses e lutando a partir das necessidades 

que o meio lhes imprime, Thompson compreende que não há uma consciência de classe 

anterior à própria classe, já que ela se constrói no processo de lutas, e essa é a sua última 

definição:  

 
Las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de 
producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro ‘del 
conjunto de relaciones sociales’, con una cultura y unas expectativas 
heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales. De modo 
que, al final, ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la 
‘verdadera’ formación de clase en una determinada ‘etapa’ del proceso. 
Ninguna formación de clase propiamente dicha de la historia es más 
verdadera o más real que otra, y clase se define a sí misma en su efectivo 
acontecer. (1989, p.39) (grifo do autor) 
 

 
A leitura apresentada por E. P. Thompson sugere que a consciência de classe, o 

despertar como sujeitos de ações comuns, se dá no próprio processo de lutas. Não há, então, 

necessariamente uma consciência de classe a anteceder-lhes. Disso pode-se depreender que as 

considerações de Souza e de Fernandes, no que se refere à forma como se deu o movimento 

da gleba XV de Novembro, conforme a interpretação de Fernandes, centrado nas “relações 

populistas de dependência”, inibem a percepção dos sujeitos se construindo no processo, não 

se limitando exclusivamente às mediações. 

Para uma discussão das ações do PMDB nesse processo, torna-se fundamental a 

análise de uma entrevista realizada com Gerson Caminhoto. Diferenciando os movimentos de 

posseiros ocorridos entre 1970 e 1980 dos que se sucediam, no tempo dessa entrevista, 

organizados pelo Movimento Sem Terra, o entrevistado destaca que: 

 
Normalmente as invasões que fazíamos aqui, nos velhos movimentos aqui de 
Teodoro Sampaio, não era esse tipo de invasão que acontece hoje. Não eram 
acintosos, nem nada, na muita ordem e principalmente com base legal. E por 

                                                                                                                                                         
retirado do Congresso Nacional de 2000: “Reforma Agrária, por um Brasil sem latifúndio”. Enquanto as 
regionais debatiam questões específicas, referentes aos municípios e setores da organização, fui até o local em 
que estavam sendo preparadas as refeições. Em conversa informal, ao indagar sobre a história da XV de 
Novembro, não me sai da memória o relato de quatro ou cinco senhoras que preparavam, com prazer, as 
refeições para o almoço que logo seria servido. Todas eram assentadas na gleba XV de Novembro, e com 
orgulho passaram a afirmar que, para elas, foi nesse assentamento que se deram os germes dos “sem-terra” na 
região, daí a satisfação em estarem contribuindo no evento, por serem também parte da história do MST.  
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prevalecer a legalidade dos atos e dos fatos é que a gente conseguiu repartir 
aí vinte e cinco mil alqueires de terra, entre praticamente duas mil e 
quatrocentas famílias aqui no Pontal .35 

 

Segundo esse político, no início dos conflitos agrários no Pontal, as “invasões”36  

realizadas no município de Teodoro Sampaio e região “não eram acintosas” como as do MST, 

e sim “na muita ordem e principalmente com base legal”. Essa afirmativa é inversa às 

evidências históricas apreendidas na tese. Os inúmeros despejos sofridos pelos posseiros da 

gleba Ribeirão Bonito, da Santa Rita, dos acampados da XV de Novembro37 etc., retratam a 

forma como os trabalhadores eram tratados (e continuam sendo) pelo aparato judicial.  

A base legal deixava de ter a sua legitimidade aos olhos da lei, na medida em que 

se confrontava com um dos princípios básicos de sustentação da estrutura social vigente, a 

propriedade privada. Desde o nascimento do MST, a contestação à propriedade privada da 

terra é para ele uma questão norteadora, já que, por entre suas práticas e representações, traz 

em seu bojo a denúncia da forma como historicamente a propriedade da terra foi delineada, 

excluindo os camponeses da terra e impossibilitando, conseqüentemente, a continuidade da 

vida.  

De forma ressentida, Gerson Caminhoto expõe a sua opinião a respeito das 

práticas do MST no Pontal: 

 
Depois que a gente abriu a luta, depois que a gente sofreu, agora chega o 
MST e o MST eu acho que tá assim de maneira um pouco acintosa, muito 
afrontosa e eu acho que essa não é a forma adequada de tratar. Mesmo que 
uma fazenda tenha sido invadida e eu acho que é por direito do povo que 
haja essas invasões, acho que mesmo assim essas invasões têm que ser mais 
cautelosas, mais cuidadosas e não fazer com que o povo sofra.38 

 
Analisando os termos do relato, é sugestiva a forma como se refere à atuação dos 

sem-terra. Para ele, as atividades desse Movimento são “muito afrontosa”, o que, na sua 

acepção, difere dos movimentos anteriores. O que percebo nessa crítica é, de certa maneira, 

uma disputa pela liderança dos movimentos sociais na região. Gerson Caminhoto ressentiu-se 

por entender que o seu espaço de atuação e de controle - se é que existia da forma como tenta 

afirmar - havia se esvaído em vista das novas práticas do MST. 

                                                 
35ENTREVISTA. Gerson Caminhoto, Teodoro Sampaio, Sede do Diretório Municipal do PMDB,  24/10/1995. 
36O termo que utiliza para referir-se às práticas empreendidas na luta pela terra, “invasões”, difere frontalmente 
da concepção do MST, qual seja, a de “ocupação”. 
37 Sobre esses despejos ver BORGES, M. C. (1996). 
38ENTREVISTA.Gerson Caminhoto. Teodoro Sampaio. Sede do Diretório Municipal do PMDB, 24/10/1995. 
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O que esse político ignora é que os movimentos sociais não se fazem pura e 

exclusivamente das “lideranças”, e que as práticas e representações do MST no Pontal 

estiveram (e estão) pautadas num processo que o antecede, o que remete à história das lutas 

camponesas nessa região. 

O relato de Dona Severina, torna-se fundamental para a apreensão das 

contribuições dos camponeses da gleba XV de Novembro para as lutas que se seguiram. Narra 

essa senhora que, no intermitente ir e vir de uma terra para outra, percorrendo vários estados, 

sua família chegara a Rosana e à gleba XV, onde um dos filhos estava assentado. Conta ainda 

que, anterior à ocupação da fazenda Nova Pontal: 

 
Depois que nós tava ali em Rosana, e eu tava na gleba XV, aí eles faziam 
reuniões ali na gleba XV, né? Aí eu falei pro véio se ele queria é [...] pegar 
essas terras aí. Aí eu ficava indo nas reuniões. Porque ele não dava pra vim 
que ele tava longe, né? Tava na Rosana e não dava. Aí eu ia nas reuniões ali 
da gleba XV.39 

 

Acrescento o fato de que após o despejo ocorrido na fazenda Nova Pontal, questão 

a ser discutida no item seguinte, parte das famílias organizou os seus barracos na agrovila do 

setor I do assentamento XV de Novembro, a fim de, num futuro próximo, reestruturar o 

acampamento nas margens da rodovia SP-613. Percebo, diferentemente de Souza (1994), a 

conjunção de ideários para a tentativa de resolução de uma questão que afligia aos 

camponeses da região desde tempos de outrora. 

 

3.3. Na ocupação da fazenda Nova Pontal: nascem os “sem-terra” na região, 
surgem os marcos da memória 

 
 
E a fala corre solta, puxada pelas lembranças. Desenraizada? 
Sim/Não. Sim, pelas circunstâncias que a arrancam 
constantemente de seu lugar e a põem a andar. Não, pois a 
memória é o próprio resgate das suas raízes, um manancial 
donde emerge, viva, toda a sua vivência, acontecência plena de 
sofrimentos e alegrias, resignação e luta. E a memória vai 
costurando tudo, ponto por ponto. (BORGES, 1989, p.96) 

 

 

Em vista da experiência histórica de lutas dos posseiros, da liberação de pessoas 

de outros estados para contribuir com os sem-terra, assim como da participação de um grupo 

                                                 
39 ENTREVISTA. Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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do movimento da gleba XV nesse interstício, forjou-se o espaço propício para a primeira 

experiência do MST no Pontal do Paranapanema. 

No dia 13 de julho de 1990 deu-se a ocupação da fazenda Nova Pontal, em 

Rosana, de propriedade da Agropecuária Timboril, das irmãs Beatriz, Vera Lúcia e Maria 

Aparecida Cunha. A área da fazenda era de aproximadamente 3.500 hectares, tendo sido 

ocupados em torno de 300 hectares pelas famílias sem-terra. Para essa ação, conforme um 

artigo veiculado na imprensa regional, o delegado de Rosana, Ozéas Pantaleão, informara que 

os sem-terra chegaram em 38 caminhões e mais 100 veículos pequenos.40 

Conforme matéria publicada no jornal prudentino “O Imparcial”: “As famílias 

procedem do norte do Paraná, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul e do próprio Pontal”41. 

Esse jornal trazia o número de 800 famílias, num total de 3.000 pessoas, segundo os dados do 

MST. Buscando rebater esses números, a polícia militar insistia na existência de 700 famílias 

com em torno de 1.800 pessoas. 

Referindo-se à “liderança” da ocupação, segundo a mesma reportagem: “A polícia 

não conseguiu identificar os líderes da invasão, mas o delegado Ozéas Pantaleão afirma que o 

movimento está sendo coordenado por pessoas ligadas a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) e Comissão Pastoral da Terra”.42 

A afirmativa da presença da CPT nessa ocupação necessita ser relativizada, na 

medida em que se restringia a alguns padres simpáticos à causa dos camponeses. Isso se dava, 

dentre outras questões, devido à posição assumida pelo bispo da região, Dom Agostinho43, 

expressamente contrário a toda e qualquer forma de contribuição de membros da Igreja à luta 

dos sem-terra. Exemplo disso está na transferência do padre José Antonio, da paróquia de 

Teodoro Sampaio, para a de Santo Anastácio nos meados de 80, momento em que se 

encontrava envolvido com os posseiros da gleba Ribeirão Bonito, Santa Rita e os sem terra da 

XV de Novembro, entre outros movimentos.  

Havia, entretanto, exceções, a exemplo do padre Mauro, da paróquia de Presidente 

Prudente, padre João, de Mirante do Paranapanema, padre Maurício, de Rosana, entre poucos 

outros, continuamente envolvidos com os problemas que afligiam aos pobres do campo e da 

cidade entre os anos 80 e 90. Salienta-se ainda a presença do padre Bragheto da região de 

                                                 
40 INVASORES serão obrigados a deixar fazenda no Pontal. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.029, 
17/07/1990. 
41 INVASÃO no Pontal. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.028, 15/07/1990, p.1. 
42 Idem. 
43 Dom Agostinho permanecera no cargo até fins de 2002, evidenciando em suas ações o desinteresse em relação 
aos problemas sociais que afligiam a Alta Sorocabana e região do Pontal, no caso específico, aos problemas que 
atingiam os camponeses, destacando-se, particularmente, a sua repulsa frente ao MST.  
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Ribeirão Preto, bem como de membros da Comissão Pastoral da Terra, da região de 

Andradina em meio a essas práticas de luta. 

No dia 18 de julho, os jornais regionais destacavam o clima de tensão pelos 

campos do Pontal devido à permanência das famílias na área ocupada. Conforme matéria 

veiculada nessa data, membros do movimento ruralista, durante um leilão de gado de corte, 

em Presidente Prudente, comentavam que: 

 
[...] a invasão era para ter sido em outro local, em três propriedades no 
município de Sandovalina. Segundo depoimento destes criadores, isso só 
ocorreu porque um telefonema anônimo foi dado ao funcionário responsável 
por uma das propriedades, que depois de avisado entrou em contato com a 
polícia. A polícia esteve no local, onde apreendeu uma caminhonete de 
propriedade da Associação dos Pequenos Produtores rurais da Gleba XV. 
Com a apreensão do veículo, e a presença do contingente policial no local, 
os invasores seguiram viagem noite a dentro, com grande número de 
veículos e seguiram até o Pontal, onde depois de derrubar a cerca, 
adentraram a fazenda Nova Pontal.44 

 

Já outra notícia, na mesma data, apontava para a inversão dessa informação, ao 

observar que a permanência de uma caminhonete da Associação dos Pequenos Produtores da 

gleba XV, próxima a uma fazenda em Sandovalina, deu-se com o objetivo de desviar a 

atenção da fazenda Nova Pontal, a fim de que a ocupação surpreendesse os proprietários e as 

autoridades policiais.45 

Afirma Bil que, somente nessa ocupação, é que: “[...] conseguimos ponhar a 

bandeira do Movimento numa ocupação do MST no Pontal, só desta vez, porque antes nós 

não podia por até dentro do assentamento, era uma briga contra o Gerson Caminhoto, político. 

E nós brigava demais sobre isso”46. Para esse marco na história do MST no Pontal, salienta 

ainda que: 

 
Organizemos os trabalhadores na região de Presidente Prudente a Venceslau 
e Narandiba, Terra Rica, e Nova Londrina e Marilena, região noroeste do 
Paraná e o Pontal inteiro. E daí que veio uma direção gaúcha, dois gaúchos47, 
que veio o Zumbi e o Cachorro, pra nós fazer esta ocupação. Eles veio 
assim, os gaúchos mesmo daí veio nos dias de fazer a ocupação, o Zumbi, e 
o Cachorro veio antes. 48 

 

                                                 
44 É BASTANTE tenso clima na Nova Pontal. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.030, 18/07/1990, p.3. 
45 INVASORES se recusam a deixar a Fazenda Nova Pontal e ameaçam matar seus reféns. O Imparcial. 
Presidente Prudente. Caderno 2, n.12.031, 19/07/1990, p.1. 
46 ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
47 Os dois gaúchos a quem Bil se refere são Toninho Matos e Milico. Os paranaenses eram Zumbi e Cachorro. 
48 ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
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Mas as conquistas no âmbito da luta pela terra, impulsionadas pelas práticas dos 

sem-terra nessa primeira ocupação, e as que se sucederam nas fazendas São Bento e Santa 

Clara, dentre várias outras, não se deram sem que os camponeses sofressem duras penas, tanto 

pelo descaso dos organismos governamentais em agilizar os projetos de assentamento; pela 

polícia nas ações de despejo, como também pela violência dos fazendeiros integrantes da 

UDR. Favorecida pelo seu fortalecimento na bancada ruralista na Constituinte, essa entidade, 

no percurso dos anos 90, viria a se reorganizar visando à defesa do que consideram como suas 

propriedades. 

Zumbi, um dos paranaenses que vieram para ajudar na ocupação, relembrando 

esse tempo de lutas, chama a atenção para o trabalho anterior à entrada na fazenda. Em suas 

palavras, “[...] um processo longo, talvez uns quatro meses de muitas reuniões, de viajar no 

ônibus. O MST era pequenininho, pequenininho”49. Sobre o resultado dessas reuniões, afirma: 

“A conclusão tirada nessas várias reuniões é de que a gente tem que ocupar as terras, como se 

fazia em outras partes do país. E de fato ocupamos a Nova do Pontal”.  

Conforme esse narrador, nas noites do Pontal, ele e seus companheiros de 

militância conversavam em volta dos barracos sobre como era bom o tempo de outrora, 

quando “todo mundo tinha a sua terrinha”. Como alimento para o fortalecimento da luta, a 

possibilidade da conquista da terra instigava-lhes, dando-lhes força para a continuidade das 

práticas que demarcariam o nascimento do MST na região. 

 
E nós éramos os militantes, nós vivíamos dedicando aquele pedaço de tempo 
de nossa vida pra ver mais um assentamento, para ver mais uma fazenda 
libertada do latifúndio e tal. E pra ver mais um monte de famílias produzindo 
e trocando a braquiara, aquelas gramas, por arroz, feijão, milho.50 

 

As considerações de Moraes Silva sobre a terra no imaginário dos migrantes 

temporários, no caso, os trabalhadores que migram do Vale do Jequitinhonha, em Minas 

Gerais, para a região agrícola de Ribeirão Preto, mesmo que se refiram a uma temática 

específica e a realidades distintas, são significativas para se pensar o ato de imaginar e do 

sonho nas representações dos sem-terra: 

 
Pode-se dizer que o imaginar é uma espécie de urdidura da saudade. 
Sentimento oco, profundo, mas cercado. Sentimento criado pelos narradores. 
Ação auto-plástica que faz do passado, presente, e do presente, futuro. Uma 
projeção. Uma ilusão necessária, uma utopia carregada de esperança, 

                                                 
49 ENTREVISTA. Zumbi. Maringá-PR, Secretaria da Agricultura , 19/07/2001. 
50 Idem.  
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elaborada após o trabalho duro, à noite, numa espécie de ante-sala dos 
sentimentos oníricos. (2001, p.115) 

 
Ao contar os sonhos que eram tecidos à volta dos barracos, Zumbi dimensiona a 

associação de práticas e de representações dos sem-terra naquele momento, assemelhando-se 

ao que vinha ocorrendo pelos vários rincões do país. Ao mesmo tempo em que se dava a 

experiência da ocupação e do acampamento, por meio das práticas de luta, ocorriam ainda as 

representações, ou seja, a exposição de um ideário de sonhos e a expressão desses sonhos na 

utopia da conquista da terra, assim como na imagem que se desenhava para a sociedade, de 

um espaço prenhe de sujeitos predispostos à luta.  

Como salientado na Introdução, as práticas e representações são vistas nesta tese 

como uma espécie de simbiose entre o que ocorre objetivamente (ocupações, acampamentos, 

despejos, retorno à terra, matança de bois e pedágio do leite, ação motorizada, trabalho 

coletivo, caminhadas, ações comunitárias, etc.) e o que se sonha e se encontra, muitas vezes, 

no plano subjetivo (o sonho da terra prometida, o desejo e a mística da transformação social, a 

mística da terra, etc.). Ambas, práticas e representações, tornam-se, então, elementos da ação, 

a fundamentar as primeiras experiências desse Movimento, assim como a maneira como os 

camponeses expressam essa história no tempo presente. 

Tendo como horizonte a terra, as lutas camponesas no Pontal passaram a ser 

conhecidas no cenário nacional e internacional, devido às inúmeras ocupações que se 

seguiram pelos anos 90. Isso, em decorrência do quadro de carências, vivido historicamente 

pelos pobres da terra, mas também pela percepção de que era possível transformar as 

carências em conquistas. A prática da ocupação torna-se então parte constitutiva e princípio 

da organização do MST também nessa região desde o princípio de suas ações. A necessidade 

de “ações massivas”, questão presente no Plano Nacional do MST, para os anos de 1989 a 

199351, discutida no capítulo 5, exemplifica o fortalecimento desse Movimento pelos campos 

do Pontal. 

A linha norteadora das ações da militância, segundo Zumbi, era o desejo de 

libertar a terra do latifúndio. Terra que se tornava símbolo de vida e de fartura para os sem-

terra, em confronto com o símbolo das pastagens, representação do latifúndio. O desejo de 

produzir o alimento, a comida, para, com isso, negar as condições de miséria, já que se 

sonhava com a substituição do capim por produtos como o arroz, o feijão, o milho e as demais 

culturas alimentares, fundamentava essas primeiras ações, por mais que, num futuro próximo, 

grande parte dos assentados viesse a mudar o seu olhar e, conseqüentemente, essa 
                                                 
51 Ver: MST. Plano Nacional do MST, 1989 a 1993. Caderno de Formação n.17, São Paulo, Julho de 1989.  
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significação, já que, ao invés de símbolo do latifúndio, as pastagens, e dentro delas os 

bezerros e as vacas leiteiras, tornar-se-iam representação da possibilidade de permanência na 

terra.52  

Foram inúmeras as práticas que substanciaram a ocupação da fazenda Nova 

Pontal. Porém, um episódio costumeiramente lembrado nos relatos daqueles que viveram-na, 

visto na tese como um dos marcos de memória, refere-se ao momento em que os oficiais de 

justiça, após uma semana de ocupação, foram entregar a ordem de despejo, e os acampados, 

conforme Seu Valdemar, “seguraram o oficial pra ter uma negociação”. Essa ação 

desembocou numa “imagem de seqüestro”, derivando num “rebuliço todo”. Então, “[...] veio 

a polícia, veio a cavalaria, a polícia de choque, a polícia de elite, helicóptero. Veio tudo pra 

tirar nós”. 53 

Um artigo da imprensa regional, referindo-se a esse acontecimento afirmou que os 

sem-terra “seqüestraram” dois oficiais de justiça de Teodoro Sampaio, os quais tinham ido 

para a área ocupada com o intuito de entregar o mandado de reintegração de posse expedido 

pelo juiz Camilo Lellis dos Santos Almeida. Observa o jornal que: “Antonio Djalma Exzel e 

Orivaldo Castelão são mantidos em poder dos sem-terra e, segundo Luis Sinésio, do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ‘só serão libertados com a presença do 

governador Orestes Quércia ou do secretário da Agricultura’”.54 

Destoando da forma de condução das lutas dos posseiros da região nos anos 80, as 

quais se fundamentavam em movimentos dispersos pelas glebas, modificando-se, de certo 

modo, a partir da gleba XV, o movimento da Nova Pontal trouxe consigo o tom aguerrido, a 

partir do que se denominou pela imprensa de “seqüestro dos oficiais de justiça”, somando-se 

ainda ao modo como passavam a se organizar, ou seja, em grupos e setores.  

Seu Francisco, ao narrar esse acontecimento, evidencia como ele se faz presente 

na memória daqueles que viveram as práticas da Nova Pontal. Conforme esse entrevistado, os 

oficiais ficaram “guardadinhos” [...] 

 
E a turma vigiando eles, passando eles, pra eles não sair. Ah!! Mais isso foi 
lá com um negócio de intimação pra nós, sabe? De despejo, né? Esse 
negócio de despejo. Chegou lá. A turma disse: ‘Não, mas não pode entrar 
não’. Disse: ‘Não, mas nós quer, vamos entrar lá, nós somos obrigados a 
entrar’. ‘Não, mais não é pra entrar, nós não tem ordens de deixar ninguém 
entrar’. Disse: ‘Mas nós precisa’. Diz: ‘Então tá, então vai!!’ (inaudível) ‘E 

                                                 
52 Observa Dona Severina que: “De vez em quando nós vende um bezerro pra pagar às vezes alguma conta assim 
que a gente pega no banco, né? Aí, a gente vende algum bezerrinho, mas as vacas tá tudo aqui”. ENTREVISTA. 
São Bento, setor I, 05/05/2002. 
53ENTREVISTA.Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
54 INVASORES seqüestram oficiais de justiça. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.030, 18/07/1990, p.1. 
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quem é vocês?’ ‘Ah, sou oficial, não sei o quê’. Disse: ‘Ah, é?’ Disse: ‘É’. E 
tá. Por que?”. Tomaro revólver, guardaro revólver deles, prendero o carrinho 
deles. E eles no barraquinho de lona. Fiquei vigiando eles dia e noite. Tinha 
a hora que a turma ficava das seis horas até meia -noite, uma turma. Iam 
dormir, os outros ficava de noite até o amanhecer do dia. Esses ia dormir, 
outros ficava bem cedo até o meio-dia. E era assim. Dias assim. Três dias 
[...]55 

 
Invertia-se, de certo modo, naquele momento, a concepção do direito, o qual se 

estava a reboque das práticas camponesas, passava então a ser questionado, remetendo às 

considerações de Martins, de que: “Se o direito é construído sobre o torto, sobre a usurpação 

do direito do outro, desvenda para o outro o seu direito. É nesse sentido que a cerca não fecha, 

abre: abre a consciência do direito lesado, abre a luta pelos direitos, abre a luta contra o direito 

edificado sobre a injustiça”. (1988, p.11) 

Para a realização do despejo, “grande contingente de soldados de Presidente 

Prudente, Marília, São Paulo e Araçatuba, em ônibus e micro-ônibus, com a PM de Presidente 

Prudente, tendo inclusive cães pastores”, chegavam na região. Aguardava-se ainda “[...] a 

chegada da Cavalaria do Regimento 9 de Julho da capital para a realização do despejo, caso se 

fizesse necessário”.56 

É preciso observar que essa ocupação deflagrou-se no governo federal de 

Fernando Collor de Mello, e no governo estadual de Orestes Quércia. Conhecidos pela forte 

repressão em torno dos movimentos sociais, a reação de ambos os governos, no que diz 

respeito ao fortalecimento do aparato policial, não se deu de forma diferenciada nessa 

ocupação, como se pode depreender dos relatos em torno do modo como fora organizado o 

despejo na Nova Pontal, mas particularmente nas margens da rodovia SP-613. 

Na madrugada do dia 19 de julho, os trabalhadores sem-terra deixaram com que 

os dois oficiais, que estavam “guardadinhos”, como disse Seu Francisco, “comendo e bebendo 

mais nós lá”57, partissem. No dia seguinte, a decisão era a de que o despejo seria realizado no 

prazo de até 12 horas, de “forma pacífica ou coercitivamente”.58 

Chama atenção o fato de que os jornais de circulação regional insistiam que os 

responsáveis pela ocupação eram membros da CPT e da CUT. Talvez isso tenha se dado por 

ambas as entidades terem concedido o acompanhamento de advogados para assessorar aos 

sem-terra, assim como pela visão predominante nos órgãos de imprensa, de que os 

                                                 
55 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
56  INVASORES seqüestram oficiais de justiça. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.030, 18/07/1990, p.1. 
57 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
58 INVASORES se recusam a deixar a Fazenda Nova Pontal e ameaçam matar seus reféns. Presidente Prudente. 
O Imparcial. Caderno 2, n.12.031, 19/07/1990, p.1. 
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camponeses eram incapazes de se organizarem, de se constituírem como movimento 

autônomo, necessitando da direção de outras entidades que não a deles próprios.  

Em relação à organização interna do acampamento, já se dava, como salientado, 

no formato de grupos e setores, os quais representam uma das estruturas orgânicas do MST, 

ou seja, segundo Ângelo Chioro e Miro: “[...] o grupo era dividido em 20 grupos de 40 

famílias, que cada grupo deste contava com 6 coordenadores de diversos setores – 

alimentação, saúde, finanças, recreação, segurança, higiene e trabalho”.59 

De forma a demonstrar a postura assumida pelos jornais prudentinos, qual seja, a 

de apresentarem a leitura de que os sem-terra seriam a “massa de manobra”, somado à 

interpretação similar da grande imprensa, o artigo “Uma legião de deserdados” exemplifica a 

interpretação comum em relação às ocupações que, partindo da Nova Pontal, se 

multiplicariam pelos campos do Pontal nos anos 90: 

 
O despejo que se cumpre hoje na Fazenda Nova Pontal é um imperativo da 
lei, não se pode pensar de outra forma. Saem derrotadas as lideranças das 
centrais marxistas-leninistas com largo preparo para ações ousadas como 
essa. Mas perdem muito mais os bóias-frias, sem a perspectiva de um 
assentamento projetado para eles, transformados apenas em massa de 
manobra das Centrais Operárias e abandonados pelos governos.60 
 

 
Uma outra reportagem, ao narrar os acontecimentos que antecederam ao despejo, 

observa que, em assembléia realizada à uma hora da manhã, os acampados decidiram “[...] 

resistir e enfrentar o aparato policial”: 

 
Animados por cantigas de viola, contando histórias de batalhas, e pelos 
gritos de ordem do Movimento dos Sem Terra, os invasores bradavam com 
suas armas, foices, machados, facões e pedaços de paus, começando a 
prepararem-se para a batalha que seria travada na manhã seguinte.61 

 

Percebe-se nessa reportagem a sinalização para o reconhecimento da presença do 

Movimento Sem Terra, com seus “gritos de ordem” no interior do acampamento. Nesse 

artigo, observa-se ainda que a família Cunha, suposta proprietária da fazenda, alugara 15 

caminhões para que os sem-terra “[...] fossem levados para suas casas [...] sem importar a 

distância”.62 

                                                 
59 CUMPRIDA a determinação da justiça com a desocupação da Nova Pontal. O Imparcial. Presidente 
Prudente, n.12.033, 21/07/1990, p.9. 
60 UMA LEGIÃO de deserdados. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.032, 20/07/1990, p.1. 
61 CUMPRIDA a determinação da justiça com a desocupação da Nova Pontal. O Imparcial. Presidente 
Prudente, n.12.033, 21/07/1990, p.9. 
62 Idem. 
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Numa matéria extensa, Silvana Maria, de forma expressamente parcial, buscou 

pontuar quem seriam os “líderes” da Nova Pontal, sugerindo que os “bóias-frias” foram 

utilizados para interesses escusos. Arrolando personagens, a jornalista destaca a figura de 

Cachorro e de Ângelo Chioro, como mentores da ocupação, cabendo, segundo seu artigo, ao 

dois a decisão de desocupar a área, no que se chocaram com outros líderes que falavam em 

“lutar e resistir à invasão da polícia”.63 

Percebo na reportagem o interesse em desqualificar o movimento de lutas em 

favor de sua personalização na figura do “líder”, particularmente de Cachorro, conforme a 

matéria, indiciado em inquérito, por cárcere privado, quando do “seqüestro dos dois 

oficiais”64. Prevalece, nessa leitura, a visão de que foram os “líderes” os propiciadores da 

ação. Na mesma matéria, a fazendeira é apresentada como “vítima da situação”, mas 

“mostrando ter sangue frio para as situações difíceis”.  

De forma tendenciosa, “O Imparcial” evidencia a defesa inconteste à propriedade 

privada, reforçando ainda a sua posição de percepção da “força” que a fazendeira trazia 

consigo. Mesmo vistos como “vítimas”, os supostos proprietários aparecem como: 

“decididos”, “tradicional criador”, ainda que “bastante cansados por permanecer em vigília”. 

Já os “líderes” do Movimento são apresentados de modo a evidenciar-lhes a fraqueza, por 

meio da diferença de posições em relação a deixar a área ou não, como é perceptível no trecho 

abaixo, em relação aos sem-terra e a assembléia anterior ao despejo: 

 
Um dos primeiros a falar em uma retirada pacífica, logo ao final da reunião 
da noite da quinta-feira, quando o juiz Camilo de Lellis de Almeida, deu um 
prazo final para a retirada (que vencia ao meio dia da sexta-feira) foi o 
próprio Cachorro, em prantos. Neste momento, outros líderes, ainda falavam 
em resistência, bradando suas armas, foices, machados, facões, enxadas e 
pedaços de paus. A maioria dos líderes dos invasores, na noite da quinta-
feira, subiram ao palanque rusticamente armado logo na entrada do 
acampamento, onde aconteciam as assembléias, subiram e falaram em lutar e 
resistir a invasão da polícia, menos Cachorro e Ângelo.65 

 

Um outro destaque dado por essa matéria é para a figura do “Personagem central”, 

o “juiz Camilo De Lellis Almeida”, da Comarca de Presidente Epitácio, cuja postura era a de 

“austero”, “pulso firme” que “não abriu mão de estar do lado da lei, sem negociar fora dela”. 

Ilustra-se novamente, nessa reportagem, a forma como os conflitos agrários foram 
                                                 
63 MARIA, S. Trama que envolve pessoas inocentes.O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.034, 22/07/1990, 
p.12. 
64 SEM-TERRAS acampam na Rodovia Arlindo Bétio. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.034, 22/07/1990, 
p.1. Nesta matéria salienta-se que José de Alencar também foi indiciado por crime de cárcere privado 
65 MARIA, S. Trama que envolve pessoas inocentes.O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.034, 22/07/1990, 
p.12. 
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costumeiramente (ainda o são no tempo presente) tratados por grande parte da imprensa. 

Numa visão maniqueísta, bem e mal são delineados de modo a limitar a análise na figura dos 

“personagens centrais”, como se não fosse possível entender as práticas das pessoas comuns 

em sua autonomia e de sua organização, haja vista, principalmente, o desejo de imprimir um 

novo modo de vida e de trabalho a partir da luta para a conquista da terra. 

Esse mesmo jornal ainda observou que a desocupação da fazenda Nova Pontal 

havia se dado de forma pacífica, sem a necessidade de utilização da força policial 66. 

Entretanto, o que permanece também como um marco na memória é a violência do despejo. 

Violência que não se dá necessariamente pelo emprego da força física, mas pela imposição da 

saída, da necessidade de deixar a terra desejada, “arrancando os barracos”, “juntando as 

tralhas”, tendo que costumeiramente recomeçar. 

Debaixo de forte chuva, as famílias tiveram que partir. Partir ou permanecer 

naquele momento evidenciava uma tomada de posição que lhes marcaria profundamente as 

práticas futuras. O relato daqueles que participaram dessa primeira ocupação são 

contundentes quanto ao sofrimento vivido diante do despejo e do temor em relação ao que 

viria a ser de suas vidas. As histórias e memórias são marcadas por um misto de dor e de 

alegria, de perdas e de conquistas. Conta Seu José Marinote que seu filho viera primeiro que 

ele para a ocupação. Recordando como se deu esse despejo, conforme narrara o filho, mesmo 

não tendo vivido diretamente a situação, assim expõe: 

 
Eu trabalhava de plantar café lá no Paraná. Eu e minha mulher e mais três 
filhos, nós tocava quinze mil pés de café. Aí o filho mais novo que mora 
aqui. Trabalha aí na agricultura agora, então ele veio acompanhar lá. Logo 
no começo aí do Pontal. Nisso com uma semana que eles tavam ali, chegou 
tudo ali pra despejar eles. Tava a cavalaria, tropa de choque, cachorro. Era 
tanta coisa, camburão. Uns par de camburão tudo cheio de polícia, sabe? 
Nisso ele olhou pra riba assim e falou: ‘ah meu Deus do céu, será que eu 
volto pra casa, acho que nunca mais vou ver meu pai’. (sorrindo)67 
 

Seu Cícero também recorda, emocionado, como se deu esse despejo ao assinalar 

que: 

 
Contando a minha historia direito na hora do despejo, não tinha lugar pra 
nós. Era pra sair, não tinha lugar pra gente. Aí na hora do despejo, alguns 
dos militantes do Movimento escondido.Aí falava que era pra acampar na 
beira do asfalto. Aí uns conseguiu chegar na beira do asfalto, e outros não 
conseguiu, que a policia desviava os caminhão, uns prum canto, outros pra 
outro. E se falasse que era pra acampar ali, eles não deixava. Era pra [...] 
tinha carro pra onde você quisesse ir, até pro Rio de Janeiro. Mas se falava 

                                                 
66 Idem. 
67 ENTREVISTA. José Marinote e Emília. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
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que era pra acampar ali, eles não deixava. Até que meu pai, nós veio junto. O 
meu pai, ele conseguiu [...] ele veio trazer a mudança do meu irmão (risos) 
pra beira do asfalto. E nós fiquemos com a mudança dele e a minha,  Aí o 
véio foi ajudar o meu irmão e não conseguiu entrar mais. E aí nós [...] e o 
caminhão. Nós pusemos a mudança no caminhão só com mais outros 
conhecidos. Aí ponhemos meu pai junto Aí nós não conseguiu passar. Aí 
meu pai ficou e nós voltou pro Paraná, de volta com o caminhão  (risos). Ah! 
Depois nós voltemos. Depois que ficou alguns acampados ainda, aí nós 
tornou voltar de novo. Da Nova do Pontal mais ou menos o que eu tenho pra 
dizer é isso aí.68 

 
Da fazenda Nova Pontal, parte das famílias seguiu para as margens da pista da 

rodovia SP-613, que liga Teodoro Sampaio a Rosana, num local que distava 2 km do 

assentamento XV de Novembro. Entretanto, devido à forma como o despejo fora realizado, 

pelo fato de as pessoas serem obrigadas a se encaminhar aos seus municípios de origem, das 

800 famílias, metade conseguiu retornar, passados alguns dias, para o novo acampamento.  

Zumbi, em seu relato, buscando relembrar esse momento, observa que, quando as 

famílias foram despejadas da fazenda Nova Pontal, permaneceram em torno de “400 famílias, 

das 800 que se encontravam acampadas”. Reforça a sua fala acentuando que havia: “No 

primeiro dia umas 200, depois no terceiro dia, umas 300; depois de um mês, nós estávamos 

novamente com 400 famílias, metade, um grande sucesso, apesar de toda a repressão com 

cavalo, helicóptero, o povo queria mesmo a terra”.69 

É interessante a afirmativa da imprensa regional de que, para acamparem as 

margens da rodovia, a “autorização” foi dada pelo prefeito Newton Rodrigues da Silva, “[...] 

sensibilizado pelo sofrimento dos que alegavam não ter para onde ir”70. Há nessa observação 

a visão de que, para acamparem, fazia-se necessária à permissão da autoridade pública. Ora, 

bem se sabe que as práticas do MST independem da autorização do poder público, já que o 

imperativo deriva de seus princípios e valores. O relato de Seu Francisco é sugestivo para a 

compreensão de como se deu a “negociação” com o prefeito no momento de liberação dos 

oficiais de justiça e da ocorrência do despejo, sugerindo o inverso da afirmativa elaborada 

pelo jornal. 

 
Nós  tava nos barracos. O pessoal chega com a bagaceira. Que é pra despejar 
mesmo!! Aí, como é que faz? Nós vamos [...] Tem que tirar primeiro. ‘Como 
é que faz?’ ‘buscar os homem’. ‘Ah, é?’ ‘Cadê?’ Aí mandaro uma turma pra 
lá: ‘Quem é o senhor?’ ‘Eu vim buscar os homem que tá aqui’. ‘Ah, é?’ 
‘Qual os homem?’ ‘Os oficial’, não sei quem mais lá... Disse: ‘Ah, é?’ Disse 

                                                 
68 ENTREVISTA. Cícero. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
69 ENTREVISTA. Zumbi. Maringá-PR, Secretaria da Agricultura,19/07/2001. 
70 SEM-TERRAS acampam na Rodovia Arlindo Bétio. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.034, 22/07/1990, 
p.1. 
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que era os dois: ‘Quem é o senhor?’  ‘Sou o prefeito’. Era o Miltinho. Parece 
que era o Miltinho, parece que era, sei lá eu!! [...] Aí disse, é. Então 
disseram: ‘Nós não vamos entregar não’. ‘Cadê o juiz’? ‘Tá lá em cima, na 
estrada’. ‘Ah, é’? ‘Então fala pro juiz vim buscar’ (risos). O povo disse: ‘eu 
metia os pedaços dentro do carro’. ‘E então, como é que faz?’ ‘Não vai 
entrar não!!’ ‘Pois, é’: ‘Não?’ Disse: ‘Não’.71 

 

Esse relato evidencia que, naquele momento, não se tratava de uma concessão de 

direitos para a permanência na área ocupada, mas da luta por esses mesmos, questão a 

demarcar a percepção de que ao fazer o Movimento, por meio de suas práticas e 

representações, estavam a constituir-se também como sujeitos da história. 

No novo acampamento72, às margens da SP-613, na primeira semana, como narra 

Seu Valdemar, aqueles que haviam sido dispersos, por meio do trabalho do Movimento, “[...] 

foram buscando de pouquinho em pouquinho” para a beira da pista até que “cheguemos 

numas cento e cinqüenta e sete famílias”.73  

Zumbi conta que, já naquele momento, houve um mapeamento, por parte da 

polícia e dos latifundiários da região, “[...] de um grupo de 30 ou 40 pessoas que fazia 

reuniões, discutia e levava as propostas para serem aprovadas nas assembléias”. Em vista da 

repressão e da vigilância contínua em torno desse grupo, assinala ter sido necessário: 

“colaborar em outras regiões”. 

O seu percurso, pelos campos do Pontal, parece encerrar-se nessa consideração. 

Todavia, a memória do tempo de luta renova os sentimentos de pertencimento ao MST e à sua 

história74, expressando-se no orgulho em ter sido parte de sua tessitura, já que ao refletir sobre 

as possíveis transformações decorrentes do ser sujeito desse Movimento, retomando a 

entrevista, reforça a questão da redefinição de valores e de direitos perdidos na labuta diária 

dos camponeses, mas reconstituídos e reorganizados nas práticas de luta, ao se quebrar o 

princípio básico de sustentação do direito, no seu modo de ver, o princípio da propriedade: 

 
Quando alguém acampa com a família toda, começa a questionar a 
autoridade do Estado que proíbe; ocupar é crime mesmo que a Constituição 
e o direito preveja de que numa situação de risco extremo as populações tem 
o direito de se mobilizar para garantir sua vida. Isso é básico no direito, a lei 
brasileira proíbe que o sujeito entre no mercado e coma se tá com fome, pra 

                                                 
71 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
72 Segundo FERNANDES, B. M (1994, p.134):“A partir do dia 23 de julho, algumas famílias ‘reconduzidas’ 
voltaram para o acampamento. Este foi denominado de acampamento Novo Pontal”. 
73ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
74NEVES, L. (2000, p.110), discutindo a ‘Memória, história e sujeitos: substratos da identidade”, sinaliza para 
essa questão, ao acentuar que: “História e memória, enredadas na trama da reconstituição temporal, contribuem 
para aguçar a consciência dos sujeitos históricos de pertencimento ou de não pertencimento a organizações, 
grupos, instituições, países”.  
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ficar vivo. A propriedade, a autoridade, a autoridade oriunda da propriedade, 
se proíbe. Então quando você ocupa uma fazenda, você quebra isso, você 
quebra um dos pilares que conforma sua consciência como indivíduo nessa 
sociedade. Então você quebrar autoridade é a propriedade.75 

 

No acampamento do Km 68, na rodovia SP-613, um marco de memória, nos 

relatos daqueles que viveram esse momento e os despejos seqüentes, evidencia-se no que 

Zumbi narra a seguir. Afirma que, em vista das condições terríveis de carência porque 

passavam as famílias acampadas, derivadas do término da comida e da inexistência de cestas 

básicas, quando do retorno de uma das negociações na Prefeitura de Teodoro Sampaio, a 

“equipe” encontrou o povo “comendo carne no acampamento”. 

 
Isso foi a gota d’água pros donos do pedaço ali da região, porque pegaram 
um caminhão de boi na estrada que passava do lado do acampamento; 
tiraram o couro e a cabeça e mandaram pro caminhoneiro levar pro seu 
patrão. Olha, diga pra ele que essa carga deve ter seguro e aqui tá a prova de 
que foi nós que comemos, e o governo paga o seguro pra seguradora!! O 
nosso ato é o de dizer: ‘Não dá mais pra esperar, se eles não trouxer as cestas 
prometidas na negociação anterior, a gente vai continuar fazendo isso’. E foi 
um churrasco numa noite só, né? Os bois não deram pra muito tempo, a 
fome era grande e era muita gente. No outro dia, a gente combinou com os 
fazendeiros que passavam por ali e eles deixaram cada um 20 litros de leite. 
Não foi na marra, mais eles foram convencidos pela necessidade nossa, e 
porque tinham que passar só por ali, que era necessário que eles 
colaborassem até o governo dar uma solução pro nosso problema.76 

 
Este fato deu-se no dia 9 de agosto de 1990, quando os acampados interromperam 

o tráfego na rodovia e fizeram parar um caminhão de boi que provinha da fazenda Nova 

Veneza, de propriedade de Paulo Duarte do Vale, vizinha à fazenda Nova Pontal. Conforme 

reportagem: “Quando o caminhão boiadeiro passava pelo acampamento, o motorista foi 

cercado, dominado e mantido refém. Os acampados assaltaram o veículo e abateram no local 

cinco bois, tiraram o couro ficando com a carne, libertando em seguida o motorista e o 

caminhão que seguiu viagem”. 77 

Destaca-se nessa prática a retirada do couro do boi, por parte dos sem-terra, e a 

entrega deste couro para o motorista, com o objetivo de que o levasse para o fazendeiro, a fim 

de explicitar que a carga não havia sido por ele desviada, mas que tivera uma destinação 

                                                 
75 ENTREVISTA. Zumbi. Maringá-PR, Secretaria da Agricultura,19/07/2001. 
76 Idem. 
77 ACAMPADOS ‘sem terra’ assaltam caminhão, roubam e matam cinco bois. O Imparcial. Presidente 
Prudente, n.11.051, 11/08/1990, p.10. 
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social, qual seja, serviria para atender as necessidades imediatas do acampamento, assim 

como denunciar as dificuldades pelas quais as famílias estavam passando.78  

Além das recordações de Zumbi, é válido observar a de outros camponeses que 

viveram esse acontecimento como uma situação-limite, mas que não se resumia à fome, já 

que se tornara a expressão de um momento em que o direito, para esses homens e mulheres, 

novamente passava a ser questionado, vindo, com isso, sustentar práticas, como a da “matança 

de bois e do pedágio do leite”, as quais, em outros tempos e em outras condições, poderiam 

ser a negação de seus valores, mas, naquele momento, tornavam-se sustentação moral79, por 

ser o modo possível para a viabilização da permanência na luta. Desse modo, a memória de 

Seu Cícero explicita a dimensão da carência vivida pelos sem-terra, mas também as práticas 

advindas dessa ação, ao observar que:  

 
[...] precisava de leite pras crianças. Aí nós tinha que parar o caminhão só 
pra pegar leite pras crianças. Aí com isso, também nós não tinha cesta 
básica, não tinha onde trabalhar. E nós não tinha do que viver também. Aí a 
turma fez tipo de uma pressão, pegou os boi também lá pra vim a cesta 
básica. E com esse movimento que foi feito lá, aí se ajuntaram (inaudível) 
pra tirar nós da beira do asfalto.80 

 
Tal questão, ao mesmo tempo em que possibilita ir além da “visão 

espasmódica”81, que reduz tais fatos ao elemento da fome, também sugere uma semelhança 

com os saques ocorridos pelo nordeste do Brasil, no tempo presente. Em grande parte das 

vezes, há a legitimidade dessas práticas, por parte da leitura estabelecida pela sociedade civil, 

por elas trazerem para o espaço público o desnudamento da miséria, vista como 

                                                 
78 FERNANDES, B. M. (1994, p.135), narrando este acontecimento, utiliza-se de uma publicação do MST em 
que se evidencia a represália a alguns sem-terra que participaram desta ação, ao assinalar que passado quase um 
mês da ocupação “[...] se depararam com outro problema: a fome. Em represália a polícia desencadeou nova 
repressão. Na Delegacia de Rosana, no dia 9/8/90, três trabalhadores rurais foram obrigados a despir-se e 
submetidos a violência e tortura (Dossiê ‘Sem Terra do Pontal do Paranapanema’ (MST/SP, 1991:2)”.  
79 THOMPSON (1998, p.152), ao dis cutir a forma como se dava a “economia moral da multidão inglesa no 
século XVIII”, observa que: “É certamente verdade que os motins eram provocados pelo aumento dos preços, 
por maus procedimentos dos comerciantes ou pela fome. Mas essas queixas operavam dentro de um consenso 
popular a respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas na atividade do mercado, dos moleiros, dos que 
faziam o pão etc. Isso, por sua vez, tinha como fundamento uma visão consistente de vários grupos na 
comunidade, as quais, consideradas em conjunto, podemos dizer que constituem a economia moral dos pobres. O 
desrespeito a esses pressupostos morais, tanto quanto a privação real, era motivo habitual para a ação direta”. 
80 ENTREVISTA. Cícero. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
81 Em relação à “visão espasmódica”, é valido apresentar as considerações de THOMPSON (1998, p.182) acerca 
da economia moral da multidão inglesa no século XVIII: “Na verdade, se quisermos questionar a visão 
espasmódica e unilinear dos motins da fome, basta apontar esse motivo contínuo da intimidação popular, quando 
homens e mulheres, quase a ponto de morrer de fome, ainda assim não atacam moinhos e os celeiros para roubar 
alimentos, mas para punir os proprietários. Reiteradas vezes, os cereais ou a farinha eram espalhados ao longo 
das estradas e das sebes, despejados nos rios, as máquinas do moinho eram danificadas, e as suas represas 
escoadas”. 
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demonstrativo do modo de viver de milhares de brasileiros. Daí essas ações poderem ser 

vistas também como forma de lutar pela preservação da vida.82 

No dia 11 de agosto, uma reportagem veiculada em “O Imparcial” sugeria a 

necessidade da retirada dos acampados da margem da rodovia, ao expor a posição do Cel. 

Edson: “[...] estamos esperando que o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ou a 

Secretaria Estadual dos Transportes entre com uma reintegração de posse de sua área junto ao 

poder judiciário da Comarca de Teodoro Sampaio”83. Sobre o modo como se desenrolou esse 

fato, as observações de Bernardo M. Fernandes são esclarecedoras: 

 
Em uma tática política inédita, no dia 15 de agosto aconteceu um fato nunca 
antes ocorrido na luta pela terra no Brasil. O Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) solicitou o despejo das famílias por intermédio do pedido 
da liminar de reintegração de posse das margens da rodovia  ocupada pelas 
famílias acampadas. Para realizar este despejo-surpresa, foram mobilizados 
oitocentos policiais que se reuniram no alojamento da Construtora Camargo 
Côrrea, em Rosana [...] A construtora Camargo Corrêa, a Cesp, o DER e os 
latifundiários enviaram quarenta caminhões para reconduzir os acampados 
de volta aos seus municípios. (1994, p. 135) 

 

Esse segundo despejo deu-se à noite. Conforme Zumbi, novamente: “Pegaram 

cada um e esparramaram pelos vários cantos do Pontal. Quem era de que tinha família em 

Euclides, foi parar em Mirante” 84. Ele é rememorado de forma ainda mais intensa do que o 

ocorrido no despejo da fazenda Nova Pontal. Dá-se nele um novo marco de memória para os 

assentados. Também ocorreu debaixo de chuva. Narra Seu Cícero que esse despejo se deu 

“[...] sem ninguém saber”: 

 
Quando foi de madrugada, meia noite, começaram a chegar tropa. Cercaram 
os dois canto do asfalto. Aí quando foi cedinho, era pra desocupar, com os 
mandato de reintegração de área da BR lá. E pegou até a articulação do 
Movimento, nem sabia naqueles tempo direito. E eles não teve nem como se 
comunicar. A única coisa que eles comunicaram, igual o Valter da gleba XV 
lá, o Bil, era que nós não fosse pras casa, voltasse pro setor I da gleba XV. 
Aí nós conseguimos passar e muitas pessoas foi embora da mesma forma 
também. Aí lá nós fiquemos pouquinha gente no setor I.85 

 
Mesmo trazendo consigo a evidência da violência sofrida pelos camponeses sem-

terra às margens da rodovia, esse despejo desvelou ainda a obstinação dos que se dirigiram 

para o interior da gleba XV, a fim de reestruturarem o grupo. 
                                                 
82 A respeito dos saques como “direito moral”, ver: NEVES, F. de C. (2000). 
83 ACAMPADOS ‘sem terra’ assaltam caminhão, roubam e matam cinco bois. O Imparcial. Presidente 
Prudente, n.11.051, 11/08/1990, p.10. 
84 ENTREVISTA. Zumbi. Maringá-PR, Secretaria da Agricultura, 19/07/2001. 
85 ENTREVISTA. Cícero. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Segundo Bernardo M. Fernandes, um total de 223 famílias se dirigiu para esse 

assentamento, dando um novo nome ao acampamento: “João Batista da Silva, em memória de 

uma liderança do MST/MS que faleceu em um acidente de automóvel” (1994, p.136). Ao 

permanecerem por trinta e cinco dias nesse local, durante esse tempo: 

 
[...] uma comissão negociou com o governo um outro local para montar o 
acampamento. Na segunda quinzena de setembro, os trabalhadores 
conseguiram com a Secretaria da Agricultura uma área onde as famílias 
pudessem acampar. No dia 20 de setembro, as 223 famílias transferiram-se 
para a área pertencente à Secretaria na mesma rodovia: a SP 613. Nesse 
momento de luta acontece uma articulação das forças políticas em apoio ao 
MST. No dia 30 de setembro, a CUT/SP, a CPT/SP, a AGB/P.P, a ABRA 
(Regional de Presidente Prudente), o PT, o Pc do B e o Conselho 
Intersindical de Presidente Prudente formaram o Comitê de Apoio à Luta 
pela Terra – Presidente Prudente. (FERNANDES, 1994, p.136) 

 

Os sem-terra permaneceram às margens da rodovia por cerca de oito meses, 

abrindo “[...] negociação com o governo Fleury”, como conta Seu Valdemar: “[...] era época 

da política, aí o pessoal do Movimento, o Sindicato, a CUT, reuniu todas as associações e 

foram negociar com o governo”.86  

Referindo-se ao papel dos vários governos frente às práticas empreendidas pelo 

MST, Bil relaciona as diferenças de comportamento do Movimento no lidar com as 

administrações estaduais: 

 
[...] devagarzinho nós ajudemos o MST a crescer no Pontal do 
Paranapanema, com vários governos. Montoro muito mais flexível na luta 
pela terra. Quércia, radical e valente igual o Maluf, no pau com nós. O 
governo Fleury já deu uma abertura, e depois de 90 que nós mudou desse 
grande despejo que nós teve na Nova do Pontal, e para não ter mais despejo, 
da rodovia Arlindo Bétio, da agrovila I, da XV ia ter o quarto despejo, mas 
aí chegou as eleição do Fleury, segurou. O Fleury foi eleito, março nós vem 
pessoalmente [...]87 

 

Fleury era naquele contexto o candidato do PMDB às eleições do governo do 

Estado, comprometendo-se, em seus discursos, juntamente com Quércia, governador de São 

Paulo, de que, caso fosse eleito, assentaria as famílias acampadas no Pontal, contribuindo, 

com isso, para o impulso das lutas que se seguiriam88, como as ocorridas nas fazendas São 

Bento e Santa Clara, a serem discutidas no capítulo seguinte. Por ora, cabe discorrer sobre as 

práticas e representações do grupo dos nove, assentado na XV de Novembro, buscando 
                                                 
86 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002.  
87ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
88 “Quando ele ia tomar posse hoje, aí nós ocupou a São Bento no mesmo dia, que ele fez um compromisso com 
essa turma”. ENTREVISTA. Cícero. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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desenhar, por meio de sua história e memórias, ações que revelam experiências também a 

construir o MST na região, em suas primeiras experiências.  

 
3.4. Memória dos tempos de outrora, reconstrução do tempo presente: 
práticas e representações do grupo dos nove 

 
 
A memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela é também um fator extremamente importante do sentimento 
de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo 
em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.204) 
 

 

 

No desenrolar da tese, particularmente no contato com os camponeses que dela 

são os protagonistas, temas e situações foram se delineando e demonstrando um espaço 

permeado pelas recordações89 das lutas, da espera e da esperança, vividas nos acampamentos. 

Marcado também pelo que se vive no presente, pelo que a terra representa para os homens e 

mulheres. Dentre os temas, chamou-me a atenção à referência ao grupo dos nove90, 

apresentado como fundamental para a compreensão do histórico da ocupação da fazenda 

Nova Pontal e das práticas empreendidas nas ocupações na fazenda São Bento, dentre outras.  

Assim, além da secretaria do Movimento Sem Terra, em Teodoro Sampaio, dos 

assentamentos Che Guevara/Santa Clara e São Bento, entre outros espaços, fez-se necessário 

percorrer ainda os caminhos trilhados pelos camponeses no assentamento gleba XV de 

                                                 
89 AMADO (1995, p.131) observa que, ao buscar construir a história de Trombas e Formoso, deparou-se com 
uma entrevista “fantástica”. Na análise dos dados, percebeu-se que o “fantástico” era o elemento fundante. 
Fernandes, o entrevistado, havia criado a história. Deixou-a de lado. Tempos após, ao reler D. Quixote, constatou 
que: “Dom Quixote de La Mancha constituía o livro de cabeceira de Fernandes”. Percebeu então que Fernandes 
misturava D. Quixote com José Porfírio, um dos líderes da Revolta de Formoso, daí ter percebido a importância 
dessa entrevista, mas, com um olhar diferenciado, chegando a compreensão de que: “Parece-me necessário, antes 
de tudo, distinguir entre o vivido e o recordado, entre experiência e memória, entre o que se passou e o que se 
recorda daquilo que se passou. Embora relacionados entre si, vivência e memória possuem naturezas distintas, 
devendo, assim, ser conceituadas, analisadas e trabalhadas como categorias diferentes, dotadas de 
especificidades. O vivido remete à ação, à concretude, às experiências de um indivíduo ou grupo social. A 
prática constitui o substrato da memória; esta, por meio de mecanismos variados, seleciona e reelabora 
componentes da experiência. A Revolta do Formoso foi uma coisa; outra, diferente, foram as memórias que 
Fernandes construiu a respeito da Revolta”. Levando em conta as observações de AMADO, é preciso, por outro 
lado, pensar ainda a memória partilhada, ou seja, as recordações que marcam a história de diversos sujeitos, 
sendo consideradas como marcos da memória vividos em comum, a explicitar as práticas e representações 
camponesas das primeiras experiências do MST no Pontal. 
90Agradeço esta referência ao Mineirinho, que, em conversa informal, apontou para a relevância em se ouvir as 
memórias dos membros desse grupo, relacionando as pessoas que dele fizeram parte. 



  165 

Novembro, deparando-me com o setor I, local em que o grupo fora assentado91, no ano de 

1993.  

Nesse momento, busco apresentar a história de formação desse grupo, com um 

olhar para as suas diversas experiências, como o trabalho coletivo desde o tempo dos 

acampamentos na fazenda São Bento, a continuidade desse grupo coletivo nos primeiros anos 

de assentamento, a identidade que teceram (e tecem) com o MST, explicitada ainda pela 

alteridade, as dificuldades e as esperanças no percurso da luta pela terra frente aos despejos, 

acampamentos, assim como a representação que as famílias estabelecem sobre a terra no 

tempo presente.  

Seu Valdemar, na luta pela terra desde a ocupação da fazenda Nova Pontal, narra 

que a partida das famílias da fazenda São Bento para o assentamento XV de Novembro, deu-

se devido à “perseguição mirada nas lideranças”. “E persegue daqui, a polícia persegue de lá, 

e aí nós falou: “nós tem que sair daqui”92. Essas nove famílias, é preciso salientar, 

destacaram-se por ter, parte de seus membros, o papel de coordenadores nos acampamentos. 

Nesse sentido, esse grupo tornara-se foco para a repressão que se efetivava sobre a 

organização, na tentativa de dissuadir-lhes da continuidade das ações.  

Nas práticas pelo interior do acampamento na fazenda São Bento, o grupo 

cultivava uma horta coletiva, como expõe Seu Valdemar: “[...] nós era grupo coletivo, era um 

grupo acostumado a produzir a horta, nós produzia a horta lá nos acampamentos”. No 

assentamento gleba XV de Novembro, por existirem lotes vazios devido algumas famílias que 

foram assentadas em 1984 terem deixado a área, tais lotes puderam abrigá-los. Das nove 

famílias, sete delas tiveram que pagar ao Estado as benfeitorias existentes na área, a fim de 

que pudessem ser assentadas. 

Entretanto, isso não se deu sem que encontrassem resistência de parte da 

comunidade assentada, já que surgiam como sujeitos novos, os quais não haviam emergido 

das experiências de luta da XV, mas de outro contexto, a exemplo do que narra Seu 

Valdemar, expondo que, após o levantamento pelo Estado dos lotes vazios, esse “[...] mandou 

buscar nós pra cá. Aí quando chegou aqui o pessoal não aceitou também, falou que nós tava 

invadindo os lote deles”.93  

Seu José de Paula também evidencia essa questão, assinalando que:  

                                                 
91Não sendo possível a coleta dos relatos de todo o grupo, na medida em que não foram encontrados no 
assentamento, pude apreender, então, no processo da entrevista, as histórias e memórias de seis famílias, 
contando com 10 pessoas. 
92ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002.  
93Idem. 
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[...] nós veio em nove. Só que aí deu problema, deu problema por causo que 
aí tinha umas pessoas aqui da gleba que disse que o pessoal do acampamento 
queria invadir tudo a gleba XV. Aí aqueles nove que tava aqui..., queria 
linxar mesmo as pessoas. Deu um trabalho pra caramba: “Essa gleba aqui 
mesmo depois de acho que uns 12 anos, agora querem ocupar a gleba XV de 
novo”. Mas só que não era isso o objetivo, o objetivo era um lote.94 

 

A resistência de parte dos assentados em aceitar a permanência do grupo em seu 

meio se dava pela forma diferenciada de luta do MST. Todavia, a situação vivida pelos 

camponeses da gleba XV, como ressaltado, mais se assemelha do que se diferencia das 

práticas dos sem-terra, já que nos anos 80, além da região trazer em seu bojo todos os 

problemas que os camponeses do grupo dos nove posteriormente viveriam, tais como o 

desemprego, a miséria, a exploração da mão-de-obra, etc., emergiam da XV as raízes para a 

organização do MST, particularmente pelo fato relacionado de que foi desse assentamento 

que se deu uma das sementes para a ocupação da fazenda Nova Pontal, e para as lutas que se 

seguiriam. 

As falas se assemelham na narrativa da relevância do trabalho coletivo realizado 

pelo grupo, visto na tese também como um dos marcos da memória para se compreender as 

práticas nos acampamentos da fazenda São Bento, no interior da Santa Clara, em seus 

primeiros anos como assentamento emergencial, e das ações desse grupo. Porém, observam os 

camponeses que, ao serem assentados, no segundo ano, essa prática - vista como exemplar 

pela teoria de organização do MST - foi tomando outras proporções e sinalizando para a 

resistência das famílias em se manterem como grupo coletivo. 

Sabe-se, conforme grande parte das publicações do MST, da importância atribuída 

a essa forma de trabalho, vista como ideal para a produção95 e para as demais relações, já que 

propicia o surgimento de novos valores a alimentar os desejos da transformação social, ou 

seja, de uma sociedade fundada em princípios igualitários. Somada a essa dimensão, observa-

se ainda a afirmativa de que o trabalho coletivo viabiliza a produção e a conseqüente 

rentabilidade econômica.  

                                                 
94ENTREVISTA. José de Paula e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
95Nesse sentido, é válido destacar um trecho de uma das fontes do MST (1986). Nesse caderno, dentre outras 
discussões que envolvem a organização do assentamento, assinalam-se as vantagens do trabalho “em conjunto”: 
“O trabalho em conjunto num assentamento deve obedecer alguns princípios de organização, entre os quais o 
principal é a liberdade do agricultor só participar de uma organização de trabalho coletivo se quiser e se estiver 
consciente da importância dessa forma de organização. O Movimento Sem Terra, no entanto, defende que os 
companheiros que conquistam a terra procurem estimular a organização coletiva do trabalho e a terra [...] nós 
temos certeza de que a organização do trabalho em conjunto, da cooperação agrícola nas suas diversas formas, é 
a única maneira de nós irmos de fato mudando a sociedade e um dia construirmos o socialismo na agricultura 
brasileira”.  
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Seu Valdemar observa que o trabalho no grupo coletivo deu-se por dois anos, 

principalmente no uso coletivo do trator. Entrementes, o desejo de produzir na terra por meio 

do trabalho familiar foi mais forte que a experiência do tempo do acampamento, maior ainda 

que os princípios organizativos do MST, em relação à forma de produção ideal. Outros relatos 

salientam que o grupo permanecera por quase três anos como coletivo, dissolvendo-se em seu 

terceiro ano. 

No grupo, quase todas as famílias vieram do município de Nova Londrina, de 

antemão mantendo uma relação de proximidade pelo local, o que provavelmente tenha 

contribuído para o estabelecimento de um sentido de comunidade fortalecido pelos laços de 

origem, pela cultura camponesa, fundamentada nas relações de vizinhança, no compadrio, no 

mutirão, etc., derivando numa predisposição para o uso comum da terra96, o que 

necessariamente não queria dizer o uso coletivo. Foram elas, como salientado, que 

empreenderam a produção coletiva no plantio de alimentos como milho, mandioca e feijão. 

Conquistaram ainda, por meio da contribuição do padre Maurício, da paróquia de Rosana, um 

trator e algumas reses leiteiras. Porém, essa experiência perdurou por pouco tempo, não 

restando, no tempo presente, nem ao menos o trator para o uso coletivo. 

Seu Evangelista, fazendo uma análise do que ocorrera em relação ao fim do 

trabalho coletivo, assinala que: “Nós era em nove, mais um mal ou dois, também se 

desmancha o coletivo, não funciona. Ficava muito distante. Tinha deles que uma propriedade 

na outra tinha mais de cinco quilômetros, você trabalhar a pé e voltar todo dia [...] não tinha 

recurso nenhum”.97  

Buscando explicitar o porquê de não ter perdurado o coletivo, Seu Valdemar 

salienta que o trabalho nas roças se dava desse modo, mas as áreas se mantinham individuais, 

dificultando a união das famílias, por não partilharem interinamente do processo coletivo de 

produção aliado à vida. Afirma esse assentado que os recursos advindos desse trabalho eram 

contabilizados pelo total de horas trabalhadas por cada membro do grupo, quando se dava a 

partilha: 

                                                 
96 CAMPOS (2000, p.19), analisando as terras de uso comum no Brasil, observa que essa forma de utilização da 
terra remete à história do Brasil, desde os seus primórdios, e mesmo à história de Portugal. Trata-se, então, de 
um uso costumeiro, uma tradição. Fazendo uma distinção entre o uso coletivo e as terras de uso comum, ressalta 
este autor que: “O uso coletivo pressupõe, ou pode pressupor, a noção de propriedade (ou mais propriamente de 
apropriação coletiva), enquanto que as terras de uso comum não; ou pelo menos não obrigatoriamente. Nestas, o 
uso coletivo serve basicamente para a complementação de necessidades individuais, de cada pequeno 
proprietário (ou não proprietário) em usufruir de pastagens e bosques. Para o usuário pouco importa se a área é 
pública, privada ou sem configuração jurídica definida. O que interessa a ele é a continuidade de sua utilização, 
sem maiores problemas”.  
97 ENTREVISTA. Evangelista e Nadir. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
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O trabalho coletivo, nós trabalhava em todos os lotes, no caso nós fazia uma 
reunião e definia: nós vamos plantar dois alqueires em cada lote no coletivo, 
então plantava dois aqui, dois lá, dois lá em cima, então a gente trabalhava 
assim, quando acabava aqui, vinha aqui, quando era lá ia lá. Era todo mundo 
junto e contava as horas que todo mundo trabalhava, e na colheita a gente 
dividia por quem tinha mais hora. Quem tinha mais hora ganhava mais, 
quem tinha menos horas ganhava menos, era assim que funcionava. Se 
plantasse algodão era a mesma coisa, se financiasse você pagava o 
financiamento e se sobrasse dinheiro você dividia por hora, então quem 
trabalhou mais, ganha mais, quem trabalhava menos ganhava menos. Então 
era dessa forma que a gente trabalhava.98 

 
Quanto a essa questão, Seu José de Paula afirma, de forma semelhante a Seu 

Evangelista e Seu Valdemar, que o fim do trabalho coletivo se deu em vista da distância de 

um sítio para o outro. Assim, para dar certo, “a área tem que ser coletiva também”: 

 
Você fez uma pergunta muito importante. Nós viemos de num grupo de nove 
famílias pra fazer o trabalho coletivo, pra apresentar o trabalho coletivo que 
o Movimento Sem Terra criou dentro do acampamento. Nós tinha horta 
comunitária, e nós comecemos a trabalhar no trabalho coletivo. Mas não deu 
certo o trabalho coletivo aqui na gleba XV, não foi porque as pessoas não 
quis não. Não deu certo porque o trabalho coletivo ele só dá certo se a área 
for junto, e aqui a gente tinha dificuldade.99 

 

Esse relato é revelador pela afirmativa de que o grupo viera “apresentar o trabalho 

coletivo que o Movimento Sem Terra criou dentro do acampamento”. Percebe-se aí o peso 

atribuído ao trabalho coletivo como representação do MST, ou seja, uma tentativa de 

evidenciar um dos princípios ordenadores desse Movimento e a viabilidade de sua realização 

a partir desse grupo. As falas são carregadas desse sentido da representação, principalmente 

para aqueles que foram coordenadores. Tanto que uma das questões a marcar a história do 

grupo, refere-se à memória do trabalho coletivo, seja aquela a reforçar a sua validade, ou 

mesmo aquela a delinear as diferenças que foram brotando em seu interior.  

Chama a atenção o fato de que a oposição em relação ao trabalho coletivo, 

apresentara-se, principalmente para aqueles de idade mais avançada, que já traziam consigo a 

tradição do trabalho na terra junto à família, e outros valores que não aqueles a emergir do 

acampamento. Os relatos de Seu Dezinho e de Seu Antonio evidenciam esse sentimento, na 

medida em que atribuem o fim do trabalho coletivo ao fato de que, conforme Seu Antonio, 

“os cabra escora muito”100, ou mesmo:  

                                                 
98 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002.  
99 ENTREVISTA. José de Paula e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002.  
100 ENTREVISTA. Antonio e Maria. XV de Novembro, setor I, dia 03/01/2002. 
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[...] quando nós chegava no serviço de um companheiro a gente ia trabalhar, 
se arrebentar e os outros ficavam ali [...] Muitas vezes como era mais jovem, 
o rapaz era mais jovem pra enfrentar uma touceira de colonhão, pra arrancar 
no enxadão não era fácil. Então eu ficava me matando. E aí eu caí fora. Não 
quero mais nem saber não.101 

 

Rosemeire A. Almeida, discorrendo sobre a identidade, a distinção e a 

territorialização das lutas camponesas em Mato Grosso do Sul, ao tomar como referência as 

práticas distintivas dos movimentos organizados pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura (FETAGRI), CUT e o MST, tece considerações relevantes para se pensar os 

movimentos de luta pela terra existentes nesse Estado, mas, extrapolando os limites das 

divisas estaduais, contribui ainda para a compreensão de como o Movimento Sem Terra 

desenha as suas práticas nos diferentes tempos - do acampamento ao assentamento - tal como 

a receptividade dos camponeses junto aos discursos por ele elaborados: 

 
Quando muda o discurso da luta pela terra (ocupação, acampamento, 
solidariedade, justiça, moral), para o discurso das transformações sociais 
(trabalho coletivo, divisão de tarefas, cooperativa, viabilidade econômica, 
desenvolvimento das forças produtivas, etc), ou, nas palavras do Movimento 
‘Precisamos contribuir nas lutas do MST e do conjunto da classe 
trabalhadora. Só assim conseguiremos ir acumulando as forças necessárias 
para a transformação da sociedade’ (MST, 1998a, p.28), a fala não encontra 
receptividade, pois o poder simbólico já não é mais possível, já que  a 
linguagem não é feita a partir das condições objetivas da recepção, mas a 
partir da linguagem na qual os receptores não se sentem reconhecidos. É aí 
que a teoria perde em relação à prática, principalmente porque, neste caso, a 
distinção é ideológica. (2003, p.215) 

 

Mesmo mantendo a identidade da luta em comum no acampamento, tornam-se 

marcantes os relatos na narrativa das dificuldades vividas individualmente nesse tempo, 

principalmente no momento em que se davam os despejos. Contando sobre o processo de luta, 

Seu Evangelista assinala que: “A luta foi o seguinte: foi muito sofrida demais. A gente 

lutamos porque acreditava que isso aqui um dia ia dá certo, porque deu certo pra outros 

assentados que tavam aqui”102. Sendo assim, ao contar o desespero de sua filha que 

participara junto a ele desde a ocupação da fazenda Nova Pontal, assinala que, ao chegar à 

fazenda São Bento, por ocasião de um outro despejo:  

 
 

                                                 
101 ENTREVISTA. Dezinho e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
102 ENTREVISTA. Evangelista e Nadir. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
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Ela veio embora, a mãe ficou desacorçoada, mas ela veio embora. Chegou 
em Nova Londrina chorando, e eu falei: ‘Não. Se tiver que dar certo vai dar 
certo, porque nós temos que ter a esperança, a esperança é a última que 
morre’. Então eu já tava indo pro buraco, pra falência com aquilo que eu 
tinha. E eu já tinha sido proprietário  e o meu sonho era a terra. Aí eu falei 
“não, não vai desesperar não, porque se tiver que dar certo nós vai chegar 
nela.103 

 

Seu José Marinote conta que era seu filho, Dida, quem participava do grupo dos 

nove. Conforme esse entrevistado, ele e sua esposa permaneceram por pouco tempo no 

acampamento, na medida em que eram os filhos que acampavam, enquanto eles “esperavam” 

a terra, em Mirante do Paranapanema. Narra sua esposa, Dona Emília, que, no Paraná, 

anterior à vinda para o Pontal: “Nós não tinha nada, nós ficava trabalhando pros outros. 

Nunca comprei uma peça de roupa trabalhando pros outros, o dinheirinho que nós fazia 

colhendo café só era pra comer e pra pagar as dívidas. Não era fácil não minha filha. Nós 

tocava 14 mil pé de café”.104 

Mesmo não tendo vivido o tempo do acampamento, afirma Seu Marinote que 

“[...] eu sei que entre todos essas jornadas que foi até nós chegar na São Bento, foi doze 

despejos, debaixo de chuva e tudo”. A recordação de como ocorriam os despejos está 

registrada na sua memória, em vista do que seus filhos viviam e narravam daqueles 

momentos, demonstrando as marcas da violência, mas também os marcos da conquista, 

principalmente no olhar que estabelece para o que se apresenta na atualidade:  

 
A gente sofreu assim: óh!! Mas aí..., muitas vezes dava até vontade de 
desistir. Mas vem cá. Se a gente não fazer assim, quando que a gente vai 
pegar um pedaço de terra? Não vai não. Pra comprar a gente não podia, 
porque era caro. Então tem que lutar. Apesar que nós compramos os direitos 
aqui  mas foi muito mais barato que comprar.105 

 
Seu Dezinho tenta narrar o sofrimento que lhe fora companheiro por quatro anos. 

A evidenciá-lo está a afirmativa de que o tempo de conquista da terra parecia nunca chegar. 

Porém mais forte que o sofrimento era a esperança. Dela brotava a força para a espera e a 

permanência na luta. Por isso, de forma categórica, afirma que dos percalços encontrados na 

caminhada, os enfrentaria novamente, pois as conquistas advindas do presente se sobrepõem 

ao sofrimento de outrora. Em suas palavras: “Sem dúvida nenhuma, se fosse pra mim 

                                                 
103 Idem. 
104 ENTREVISTA. José Marinote e Emília. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
105 Idem. 
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acampar, eu acampava de novo, acampava de novo, porque hoje eu acredito no Movimento 

Sem Terra”.106  

Voz entoada e com um olhar cujo brilho a escrita não consegue enunciar, diz Seu 

Dezinho: “Eu, graças a Deus, estou feliz. Eu estou feliz como nunca nem pensava. Eu nunca 

nem pensava de tá feliz como eu tô hoje. Hoje, graças a Deus, já tenho meu pedaço de terra, 

tem minhas criação, tem porco, tenho galinha, tenho carneiro, tem gado, tem tudo, graças a 

Deus”107. Sorrindo pronunciou essas palavras, reforçando a importância de sua participação 

na luta, haja vista as conquistas que ela remeteu. O hoje, para esse camponês, referenda o 

controle do tempo de trabalho, a negação da condição de bóia-fria e a conquista do “sossego”, 

da tão sonhada “tranqüilidade”. 

D’Aquino, ao discorrer sobre a poética do tempo e do espaço no estudo de um 

assentamento em Promissão, estado de São Paulo, faz observações que se aproximam das 

apreendidas nesta tese, principalmente no que concerne ao papel da memória: 

 
[...] a memória de outros lugares, do vivido em outros tempos, marca os 
projetos individuais, familiares e grupais. Morar no assentamento se afigura 
para as famílias recém-chegadas, como um ‘novo tempo de viver’ no qual se 
invertem as prioridades e, muitas vezes, até mesmo a relação espaço/tempo. 
(1996, p.12) 

 
Similar a Seu Dezinho, Seu Antonio narra o desencantamento vivido no tempo do 

acampamento e o sentimento de ter sido enganado, devido os militantes terem dito que ao 

ocupar a terra: “Com quinze dias vocês tão dentro da terra, com quinze dias ela tá 

desenrolada, não tem perigo. Aí vocês pode levar o que quizer pra plantar...”108 . Esse senhor 

viveu vários anos na condição de acampado, numa luta intermitente, em que a esperança, 

condição subjetiva da luta, tornava-se também objetiva, pois norteadora dos passos para se 

chegar à terra desejada. Dona Maria, sua esposa, em poucas palavras expressa a representação 

da conquista da terra frente às várias intempéries que a vida apresentara, por entre as margens 

da estrada, dos barracos, das ocupações, dos despejos, da espera e da esperança: 

 
[...] a pessoa tando em cima do que é da gente, não é comparada de tá na 
cidade..., pra hoje ou amanhã não achar um dia de bóia -fria pra ganhar, e vê 
sem ter nada dentro de casa. Você tando em cima da terra, ou bom ou ruim, 
você arruma um pouquinho dali, um pouquinho de acolá, e você tando à toa 
você não tem nada... É isso aí .109 
 

                                                 
106 ENTREVISTA. Dezinho e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
107 Idem. 
108ENTREVISTA. Antonio e Maria. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
109Idem. 
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Discutindo, em sua tese, a caminhada realizada pelos trabalhadores sem-terra, 

com o olhar para os seus sonhos, dificuldades, esperanças, até a conquista do assentamento 

Indaiá, em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, Costa apresenta uma leitura que é significativa para 

se pensar a afirmativa corrente dos camponeses desta pesquisa, qual seja, a importância de 

“estar em cima da terra”: 

 
Esta expressão, para eles, tem o sentido de estar vivo- contrário de estar 
morto, daqueles que estão embaixo da terra- e, apresenta-se como uma 
metáfora da vida. Denota ainda que eles não se percebem como proprietários 
da terra, que o sentido dela, para eles, vai muito além da propriedade jurídica 
da terra, confunde-se com a vida. ( 1993, p.86) 

 
Seu Valdemar, ao recordar como emergiram as “lideranças” no interior do 

acampamento, sendo oriundas das práticas da ocupação da fazenda Nova Pontal, observa: 

 
[...] quando nós cheguemos lá da ocupação, aí tava todo mundo perdido, 
porque ninguém nem pensava o que era aquilo. Aí começou a juntar as 
lideranças assim: nós montava um grupo de pessoas, e aí dividia tudo em 
grupo: o grupo do trabalho, o grupo da saúde, o grupo da educação, o grupo 
da finança. Então formou assim. Então, cada um tinha um coordenador que 
dividia em grupo. Então cada grupo tinha um que coordenava. Então, 
começamos o trabalho dessa forma, era bem gozado, era bom de trabalhar.110 

 

Esse relato é elucidativo para a compreensão da dinâmica do processo 

organizativo do MST, ao propiciar a compreensão de que a militância do grupo dos nove, por 

suas práticas e representações, constituiu-se em meio às atividades desenvolvidas nos diversos 

grupos nos acampamentos. Essa questão inverte a leitura da necessidade da “vanguarda” 

presente nas teses leninistas - um dos suportes teóricos dos cursos de formação do MST – em 

que se assinala que são aqueles que vêm “de fora” que dão a direção e fazem com que o 

movimento caminhe.111 

Ao ser indagado se existiam cursos de formação dentro do acampamento, Seu 

Valdemar observa: 

 
[...] no começo não dava tempo, porque você tinha que trabalhar direto 
dentro do acampamento, porque era um acampamento que tava começando. 
Mas aí depois começou a fazer os cursos. O pessoal do Movimento começou 
a mandar a gente pro Sul, pra São Paulo também... ensinando as pessoas, 
porque pra nós... as lideranças também... são muitas lideranças no 
acampamento, as lideranças sai do acampamento pro Movimento, o grupo de 
base sai do acampamento. Então eles traziam materiais pra gente ler pra 
aprender o que era o acampamento, o que liderar o acampamento. Então a 

                                                 
110 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002.  
111 Esta questão será retomada, de forma a buscar clareá-la, no capítulo 5. 
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gente foi aprendendo, mas na prática, porque nos livros muita coisa a gente 
não entendia. Então era na prática mesmo.112 

 

Esse assentado reafirma o fato de que “era na prática mesmo” que eles aprendiam 

como se dava a organização. Com o acampamento estruturado, assinala ter sido possível o 

“pessoal do Movimento” encaminhar-lhes para o Sul, para São Paulo. Entretanto, as 

“lideranças sai do acampamento pro Movimento”. Como uma escola - afirmativa comum na 

fala da militância e da direção -, o acampamento, na sua compreensão, preparava o sujeito 

para o Movimento. Pode-se depreender daí que o acampamento seria o espaço do movimento 

social, de sua formação e do “fazer-se” sujeitos da luta. No momento em que se “formavam” 

pela prática, iam para a organização. Essa questão sugere uma outra leitura que a comumente 

impressa para se pensar as práticas e representações do MST, já que, por esse entender, seria a 

“teoria da organização”, a partir da “ida para o Sul” e dos cursos daqueles que vinham de fora, 

um dos instrumentos, mas não necessariamente o que fez com que se constituíssem como 

sujeitos da luta. Daí a prática, para esse narrador, sobrepor-se, num primeiro momento, à 

teoria da organização. 

De forma similar a esse assentado, Seu José de Paula observa que “[...] era dentro 

do acampamento mesmo que criava as lideranças. Eu, no meu caso, eu trabalhei de 

coordenador uns três anos aí no acampamento, não sabia nem o que que era, mas aprendi e fui 

ajudar os companheiros e ajudar eu próprio também” Salienta ainda que: 

 
[...] tem muita gente que pensa que o Movimento é uma pessoa que cria, e 
não é. O MST é a pessoa que tá dentro do acampamento. Por exemplo, eu fui 
coordenador por 04 anos, eu era do MST, eu saí, mais deixei várias pessoas 
que eu passei o conhecimento que eu aprendi também. A gente só procurava 
usar só as coisas que favorecia as pessoas, porque se contar uma história pra 
pessoa que está na pior só pra animar ele, à toa, eu acho que não adianta, tem 
que contar uma coisa real. Eu admiro o MST por causa disso, porque ele não 
anda assim com mentira, enganando as pessoas, eles fala realmente a 
necessidade básica pra pessoa se afirmar na terra. Então é mais ou menos 
isso aí. 113 

 

Nas palavras do entrevistado, “não sabia nem o que era, mas aprendi”, há a 

percepção de que foi no processo de lutas, no seu desenrolar, que se deu a compreensão da 

condição de sujeito da história. Essa afirmativa é um sentimento comum para o grupo dos 

nove, semelhante a grande parte da história e memória dos camponeses dos assentamentos 

São Bento e Che Guevara/Santa Clara.  

                                                 
112 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
113 ENTREVISTA. José de Paula e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
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Em seu relato, Seu José de Paula atribui ao MST a potencialidade para essa 

percepção. Mesmo que se refira à condição de pertencimento ao Movimento, atrelada ao 

tempo do acampamento, demarcando como outrora esse pertencimento, sua memória de luta 

revitaliza a identidade junto ao MST, na medida em que o “eles” torna-se referência, no 

presente, para a necessidade de continuar a participar das lutas e para o orgulho em narrar as 

conquistas originárias de tais práticas. 

Parece-me que, nessa entrevista, a vida e o trabalho na terra separam dois tempos: 

aquele em que se travava a luta junto com o Movimento, sendo dele parte, e o tempo presente, 

em que existe a necessidade da luta, mas por outros meios que não necessariamente aqueles 

do tempo do acampamento. Essa narração carrega consigo a ambigüidade, pois, em seguida à 

afirmação que sugere os dois tempos, Seu José de Paula acentua que o trabalho do MST não 

se limita ao acampamento, já que ao chegar à terra dá-se início a outras lutas: “Então o 

Movimento, ele atua desde o acampamento e no assentamento pra financiamentos, pra tudo” . 

No seu entendimento, se não existir a pressão por parte do MST frente ao governo, na luta por 

créditos, por financiamentos etc., não há o acesso a esses, visto que “esse dinheiro só sai 

através de luta, porque senão não saí”. 

 
Por exemplo, se o MST sair, deixar os assentamentos parados, por conta 
própria, os coitados dos assentados tão morto, porque ninguém escuta eles. 
Agora na hora que faz um grupo de 300/600 famílias com alguém na frente 
liderando, alguém que tenha conhecimento, aí pronto. Aí eles já começa a 
escutar a gente, mas se não. Então o Movimento, ele atua desde o 
acampamento e no assentamento pra financiamento, pra tudo. O Movimento 
é tudo pro trabalhador do campo [...] 114 

 

Nesse trecho há a consideração de que é preciso “alguém na frente liderando”, ou 

seja, a percepção de que se faz necessária a ação prática da organização, compreendida como 

“alguém que tem conhecimento”. Por mais que haja o entendimento de ser sujeito do 

Movimento, a necessidade de direção pelas lideranças torna-se elemento marcante do relato. 

Tal evidência sugere, de certa maneira, o modo como a organização passa a ser interpretada, 

principalmente pelos meios de comunicação, ao personalizarem o Movimento.  

É necessário assinalar, todavia, que existem dissonâncias na “lógica” desta 

interpretação, apreendidas particularmente na representação da terra e da luta para conquistá-

la, por parte dos assentados. Entretanto, não se pode ignorar, a existência da ambigüidade e da 

contraditoriedade na história das lutas camponesas. Num misto de “sujeito” e de “sujeição”, 

de “conformismo” e de “resistência”, de “liderado” e de “liderança”, Seu José de Paula 
                                                 
114Idem. 
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demonstra a possibilidade de uma leitura que ultrapasse a denominação da “vanguarda” para 

se pensar a organização do MST, já que, se num determinado momento de sua fala diferencia 

o “eles” e o “nós” quanto ao MST, na construção dessa história, ao tê-la vivido e recordar 

suas práticas e representações similares aos que “vão na frente liderando”, a percepção de sua 

importância na luta dá-se pelo fato de que o “eles” passa a ser o outro (o oponente, no caso, o 

governo) que “já começa a escutar a gente”, e não o MST. Encontra-se aí a compreensão de 

que não existem “níveis de consciência”, mas formas diferenciadas de vivê-la, as quais, em 

determinados momentos se somam, se tornam “iguais”, “comuns”, mantendo, porém, a sua 

alteridade, sua especificidade e a riqueza a congregar-lhe. 

Os camponeses salientam que não foi o governo, e sim o MST quem fez a reforma 

agrária no Pontal. Nesse aspecto, é ilustrativa a inversão de papéis que um movimento e 

organização social adquire na leitura que os assentados estabelecem de suas práticas e 

representações, assim como o descrédito presente na interpretação dos camponeses quanto ao 

governo, inexistindo, por essa visão, como órgão responsável no desempenho do papel que 

lhe caberia. Nesse aspecto, a fala de Seu Valdemar torna-se significativa: 

 
O Movimento que fez a Reforma Agrária, porque se você falar que foi o 
Governo que fez eu digo que é mentira, porque o bisavó nosso [...] desde o 
bisavó nosso que se fala em Reforma Agrária, mas ela nunca saiu do papel. 
Hoje você olha pro Movimento e tem aí mais de cinco mil famílias 
assentadas no Pontal. Então a gente tem que tirar o chapéu pro Movimento, 
porque o Movimento [...] Tem problema, porque você sabe que todo 
Movimento tem problema, mas a gente tem que tirar o chapéu porque se não 
fosse o Movimento não tinha Reforma Agrária aqui no Pontal. 115 

 
Vê-se, então, que é comum entre esse grupo, a crítica às ações dos governos 

estadual e federal, principalmente ao se referirem à sua ineficácia em relação à solução dos 

problemas que lhes afligiam na luta para a conquista da terra, acentuadamente pela demora na 

implementação dos assentamentos. Junto a isso, narram, no presente, um tempo de 

dificuldades em que a mandioca financiada não obtém preço para cobrir os custos da 

produção; os financiamentos saem no tempo indevido; a carência da assistência técnica faz-se 

uma constante, afora outras questões referentes ao modo de vida e de trabalho das famílias. 

As falas são expressivas no sentido de argumentar que se não participam 

cotidianamente das lutas orquestradas pelo MST, isso não se dá por terem perdido a “crença” 

no Movimento como fundador e organizador das práticas e representações, mas pelo fato de 

que a terra requer outras frentes de luta, como as travadas no cotidiano do trabalho na terra. 

                                                 
115 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
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Lutas que se dimensionam pela persistência em dela não sair, ainda que sofrendo no dia a dia, 

as políticas econômicas a eles destinadas, refletidas ainda nas dificuldades para o acesso ao 

ensino superior, a saúde, lazer, transporte.  

Compreendo, no entanto, que os relatos são categóricos na afirmativa de que o 

outrora deixara marcas de violência, marcos na memória que o hoje suplanta, por referendar o 

tempo da “conquista”, do “sossego”. No dizer de Seu Antonio, “aqui pra mim, graças a Deus, 

eu tô no céu”.116 

Seu Valdemar, ao ser questionado se continuou a participar da luta do MST, após 

ter sido assentado, afirma:  

 
Eu participo, mais é pouco. Eles queriam que a gente participasse direto, mas 
se eu fosse participar direto, a gente ia largar o lote. O lote praticamente ia 
ficar abandonado, porque tem luta todo dia, e pra gente acompanhar tudo [...]  
De alguma coisa a gente participa, acompanha. No começo eu acompanhei 
bastante, agora a gente parou um pouco, tá mais controlado, porque senão 
você não tem tempo de cuidar do seu lote. A intenção deles era boa, era 
montar os grupos e alguém vinha trabalhar, vinha ajudar, só que não 
funcionou. E agora pra mim largar o lote e partir pra luta, aí não tem jeito, eu 
achei que não dava, pra mim não dava, porque eu tenho que cuidar do lote.117 

 

Para Seu Valdemar, semelhante ao relato de Seu José de Paula, há a percepção do 

“eles” e “deles” ao referirem-se ao MST. Nesse ponto novamente desenha-se a visão do 

Movimento, por parte dos camponeses, como aquele cujas práticas se fundam na premissa de 

organização. Mas, diferentemente de sua negação como referencial de luta, o que se percebe é 

uma delineação de identidades e de alteridades.  

Desse modo, mesmo que a dimensão “ele” e “nós” esteja presente em vários 

relatos, e evidencie um certo distanciamento das práticas da organização, é preciso reavaliar a 

afirmativa de alguns teóricos e assessores do MST, de que, ao chegar à área conquistada, o 

camponês retoma o que consideram “vícios do campesinato”, como o “individualismo”118. 

Diferentemente dessa leitura, o que se pode apreender, no grupo, é a dificuldade das famílias 

em conciliar o tempo do trabalho na terra - que requer o tempo do cotidiano -, com o das 

práticas coletivas. Visto, por este olhar, o trabalho individual ou familiar não necessariamente 

individualiza, mas as condições de trabalho e de vida em que se encontram as famílias, 

apontam, muitas vezes, para os limites de sua participação em outras práticas, que não as do 

cuidado com a terra. 
                                                 
116 ENTREVISTA. Antonio e Maria. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
117 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
118 Essa questão será pontuada no capítulo 5, quando discuto a questão das “massas” e da “vanguarda” para o 
MST. 
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Caldart discute essa problemática, ao chamar a atenção para o fato de que quando 

os camponeses chegam ao assentamento: 

 
[...] são pressionados a escolher entre buscar que o ‘extraordinário’, ou 
aqueles instantâneos de mudança vividos no tempo da ocupação e do 
acampamento, se torne o seu cotidiano (mais estável) de vida no campo, ou 
tentar voltar a ter aquele modo camponês de vida que tinha (ou sonhava ter) 
antes da entrada no MST. Isto se refere à forma de organização, ao trabalho, 
às relações sociais e interpessoais e aos costumes pessoais que criou ou teve 
que negar no processo de luta. (2000, p.123) (grifos da autora)  

 
A percepção da importância do MST, bem como de pertencimento a ele, mesmo 

que em determinados momentos dele se distinguindo, são questões presentes tanto na 

memória desse grupo, como na de grande parte dos assentados no São Bento e Che 

Guevara/Santa Clara. Nesse sentido, as necessidades derivadas do que se vive no cotidiano 

dimensionam os fatores objetivos do trabalho e da vida na terra, fazendo emergir, na história e 

nos marcos da memória, também a subjetividade, ou seja, o orgulho de ser “sem-terra” e de 

trazer consigo a primeira experiência de trabalho coletivo na região. 

Tomando como exemplo os relatos de parte das famílias que compõem esse 

grupo, percebo que a vivência no tempo presente e na memória das práticas coletivas de 

outrora, sugerem a inexistência de uma dissensão entre o sujeito e coletivo, já que os espaços 

foram (e são) apresentados - sejam os das margens de estrada, praças, fazendas ou da terra, da 

casa, da família - por pessoas que carregam consigo a sua história familiar, mas também a 

história de ser parte constitutiva do MST. Ao expressarem identidades e alteridades que, por 

vezes, encontram-se imbricadas, até mesmo no espaço da memória, sem deixarem de existir 

em suas especificidades, esses camponeses demonstram a possibilidade de compreensão do 

ser e viver como indivíduo e coletivo, em determinados momentos inter-relacionados, sem a 

sobreposição de um outro. Nessa perspectiva, Arruda salienta que: 

 
A construção da alteridade urde numa mesma trama de retalhos cuja costura 
se recompõe sucessivamente, num traçado sinuoso e semovente. Trata-se de 
uma construção progressiva na qual sempre se volta a desenhar a 
ambigüidade, e vai-se alternando o lugar do desejo e do medo, ou do desejo 
e da execração. Os componentes dessa obra de artesanato são portanto, 
móveis e intercambiáveis. (1998, p.41) 

 
É preciso a compreensão da ambigüidade nas práticas e representações 

camponesas, pois, sem compreendê-la, não se compreende a dinâmica e a riqueza do que faz 

com que esse Movimento permaneça, com tamanha força, no tempo presente. São essas 

questões que buscarei pontuar nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 4 – PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES CAMPONESAS: OS 
ASSENTAMENTOS SÃO BENTO E CHE GUEVARA/SANTA CLARA 
 
 
4.1. Práticas e representações da luta pela terra: os sem-terra das fazendas 
São Bento e Santa Clara 

 
 

Captar no pretérito a centelha da esperança só é dado ao historiador que 
estiver convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos 
estarão salvos dele. E esse inimigo ainda não parou de vencer. 
(BENJAMIN, 1991, p.156) 

 

 

As práticas e representações dos camponeses sem-terra, em suas primeiras 

experiências de luta nos campos do Pontal, evidenciam o modo como foram construindo a sua 

história, permeada por ações visando a conquista da terra, nela permanecer, assim como pela 

conquista de novos direitos.  

Compreendida como a expressão desse processo, a luta pela terra e, 

conseqüentemente, a “terra”, perpassa a preocupação de todo o trabalho, por trazer consigo a 

busca do enraizamento1 pelas famílias sem-terra, e a possibilidade de ser e de permanecer 

camponês, por meio da conquista da “terra de trabalho”. Porém, associando-se a esse desejo, 

desponta ainda a luta por novos direitos, o que quer dizer transformações de natureza objetiva 

e subjetiva, evidenciadas tanto no modo de vida e de trabalho na terra, quanto nas práticas e 

representações veiculadas pela organização no meio social, político, econômico, cultural, etc 

em que os camponeses estiveram (e estão) inseridos. Sendo assim, fez-se necessário 

apreender a memória das lutas camponesas desde o tempo do acampamento, visando 

compreendê-la como substrato para a análise da história do MST na região. 

Godoi, ao tratar da ocupação e reprodução camponesa no sertão de Piauí, a partir 

do estudo dos povoados de Rua Velha, Barreiro Grande, Barreirinho e Zabelê, busca, 

tomando como referência a memória dos camponeses, compreender a história de ocupação de 

suas terras. Algumas considerações apontadas por essa autora ilustram o modo como objetivei 

trabalhar as questões presentes neste capítulo, e no percurso de toda a pesquisa: 

 

                                                 
1 Conforme WEIL: “O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 
humana e uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural 
na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do 
futuro”. (apud BOSI, 1987, p.16) 
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Propomos, portanto, estudar o conjunto de práticas que objetivam o modo de 
vida camponês, no caso em questão camponeses do sertão, sem nos 
esquecermos que tais práticas são permeadas pelo universo simbólico dos 
sujeitos, pelas categorias e regras mediante as quais pensam e vivem sua 
existência. As percepções e ações dos sujeitos estão inscritas nas condições 
sociais e historicamente situadas e ‘funcionam’ em nível mais profundo do 
que a realidade passível de apreensão imediata - é preciso dar à luz as 
práticas. (1999, p.27) (grifos da autora) 

 

As reuniões de base que eram realizadas nos bairros e periferias das pequenas 

cidades, sob responsabilidade do setor de Frente de Massa, desenvolvidas pelos vários 

municípios do Pontal e de cidades vizinhas localizadas no Paraná, tais como Itaguajé, 

Paranapoema, Paranacity, Santa Inês, Santo Inácio, dentre outras, foram, conforme os 

entrevistados, o impulso para a organização das inúmeras ocupações da fazenda São Bento, 

bem como para a continuidade na luta, por meio de novas ocupações. Alguns observam ainda 

que o contato inicial com o MST deu-se em vista da veiculação de suas práticas pelos meios 

de comunicação, como o rádio e a televisão, quando viram a possibilidade de “conquistar o 

seu pedaço de chão”. Observo também as influências dos que já haviam participado de outras 

ocupações, desde a ocorrida na fazenda Nova Pontal para a “chamada” de novos sujeitos ao 

acampamento, inclusive parentes e vizinhos. 

O histórico das inúmeras ocupações, dos acampamentos2, dos despejos, da “ação 

motorizada”, da solidariedade tecida por entre os barracos, da matança de bois e queima de 

tratores na fazenda Estrela Dalva, dentre outras práticas e representações vividas pelos sem-

terra no processo de ocupação das fazendas São Bento e Santa Clara, e das que se seguiram na 

região, traz consigo marcos da memória a explicitar a violência vivida pelas famílias no 

processo de lutas, mas também a resistência por elas tecida para a permanência na luta.  

Objetiva-se neste capítulo, semelhante ao anterior, pontuar esses marcos, vistos 

como expressões do que se viveu (e se vive) em vista das condições materiais, associadas ao 

que se sonhara (e se sonha) no tempo presente. Daí o elemento da mística, apreendido nos 

relatos, tornar-se revelador da história de lutas do MST, de sonhos e de esperanças, de 

derrotas e de vitórias, como se pontuará no capítulo final.  

                                                 
2 Segundo TARELHO (1988, p.188): “Do mesmo modo que ocupar, acampar é uma decisão estratégica. 
Acampar é manter a ‘situação de fato’ criada com a ocupação: é obrigar o Estado a continuar intervindo, é 
mostrar à sociedade que a reforma agrária é uma questão de justiça social. Acampar também é tomar a ofensiva 
da luta, pois deixa o governo numa situação vulnerável perante a opinião pública. Nesse sentido, acampar 
também é uma forma de pressionar o Estado a tomar medidas para viabilizar as desapropriações e a realização da 
reforma agrária. Em suma, acampar assim como ocupar é colocar em prática o aprendizado de que a terra não se 
ganha, se conquista”. 



 180 

Numa história marcada pela necessidade da intermitente partida, o retorno a terra, 

de modo a diferenciar-lhes a vida do tempo de outrora, fazia-se presente no horizonte dos 

camponeses, logo em suas primeiras práticas em meio ao MST no município de Mirante do 

Paranapanema. O fato de terem ocorrido vinte e dois despejos na fazenda São Bento expressa 

essa questão. Não objetivo discuti-los passo a passo, mas, por meio das narrativas, buscar 

evidenciar as representações que os homens e mulheres trazem consigo de alguns desses 

momentos, associadas às práticas que as fundaram. Sem perder de vista ainda a dimensão 

dessas práticas e representações para a organização do Movimento. 

Por terem como meta a conquista da terra, no intuito de agilizar o processo de 

desapropriação da fazenda São Bento3, as famílias sem-terra oriundas das lutas da Nova 

Pontal ocuparam, em março de 1991, parte desta fazenda que estava em nome de Antonio 

Sandoval Neto, ex-prefeito de Presidente Prudente. Discorrendo sobre o modo como se deu a 

ocupação da São Bento, assinala Bernardo M. Fernandes que: 

Depois de 8 meses acampadas nas margens da Rodovia SP-613, no 
município de Teodoro Sampaio, as famílias do acampamento João Batista da 
Silva ocuparam, em 23/03/91, uma área de 2.872 hectares da fazenda São 
Bento no município de Mirante do Paranapanema. A fazenda tem 5.200 
hectares e estava sob o domínio de Antonio Sandoval Neto, famoso grileiro 
da região. Os 2.872 hectares desse imóvel havia sido classificado pelo 
INCRA como latifúndio por exploração em 25/11/86 (Decreto número 
94.161). A partir do dia 23, mais 24 famílias de Mirante e de municípios 
vizinhos também acamparam na São Bento. (1994, p.137) 

 

Além dessa fazenda, havia outras de propriedade de Antonio Sandoval Neto, 

como a Santo Antonio, Alvorada e Santo Emílio, todas com uma extensão de 600 alqueires e 

destinadas à criação de gado4. Na verdade, essas áreas acabavam incorporando-se a fazenda 

São Bento, já que não havia divisas a lhes separarem. No processo de assentamento 

transformaram-se em quatro setores, os quais serão discutidos neste capítulo. 

Seu Alcides, narrando como se deu essa primeira ocupação, observa que para essa 

ação, as lideranças Deise, Estevão, Davi, Bil, Cláudio “[...] vieram e fizeram vistoria na área 

tal”, tendo delineado três áreas. Devido à existência de água numa das propriedades, no caso, 

o rio Pirapó, priorizou-se a realização da ocupação na fazenda São Bento. Narra esse 

camponês que para a primeira ação no município de Mirante: 

                                                 
3 Observa ALMEIDA, R. A. (1993, p.52) que: “Com efeito, em 31/03/1987, o Presidente da República assinou o 
Decreto 94.161, declarando de interesse social para fins de Reforma Agrária, uma parte da Fazenda São Bento, 
que corresponde a 2.872,50 ha”. 
4 Sobre essa questão, ver: SEM TERRAS invadem fazenda em Mirante. O Imparcial. Presidente Prudente, 
n.12.233, 24/03/1991, p.13. 
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Veio os caminhão e nós carregamos as coisas no caminhão, cerca de 25 
caminhão trucado, carregamos e saímos de lá da gleba XV e viemos pra cá 
pra São Bento que é ali na ponte do Pirapó, onde foi a ocupação, né? E na 
época esse asfalto ali era estrada de terra, né? Então aí encostamos, mas na 
hora que nós arrebentamos o cadeado que entramos pra dentro, aí o tiroteio 
começou, aí o fazendeiro percebeu o movimento, né? De lá começou a atirar, 
né? Atirar e [...] aí nós pediu pro pessoal abaixar, o pessoal abaixou na 
grama, tava muito alto. E aí eles cansaram de atirar e parou, isso era cerca de 
5 horas da manhã, é nós descarregamos os caminhão por que nós tinha que 
buscar mais família, né? E terminamos de descarregar os caminhão, 
mandamos de volta os caminhão, foram buscar o restante que ficou, e aí 
então os que já tinha chegado começaram a fazer os barracos, né? 
Começaram a fazer os barracos, começaram a furar os poços, tal [...] se 
ajeitar o acampamento, né?5 

 

Numa fotografia veiculada pelo jornal “O Imparcial”, de Presidente Prudente, vê-

se que nessa primeira ocupação, logo na entrada da área, havia uma placa colocada pelas 

famílias sem-terra, logo acima da bandeira do MST, com as seguintes palavras de ordem: 

“Acamp. ‘João Batista da Silva’, Pontal; Aqui lutamos pela terra; Sem Reforma Agrária não 

há democracia; Terra de Deus, terra de irmãos e Terra para quem nela trabalha”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ACAMPADOS em compasso de espera enquanto a briga é no judicial. O Imparcial. Presidente Prudente, 
n.12.242, 03/04/1991, p.9. 

 
Como se pôde depreender no capítulo anterior, esses lemas (ou palavras de 

ordem) presentes na história do MST são significativos para se pensar a questão dos valores a 

                                                 
5 ENTREVISTA. Alcides. São Bento, setor II, 03/05/2002. 
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fundamentar as práticas e representações das lutas camponesas. A frase logo abaixo, “aqui 

lutamos pela terra”, indica, como busco fundamentar no percurso de todo o trabalho, a terra 

como o horizonte condutor das lutas, o que fez com que a maior parte dos camponeses 

adentrassem na luta do MST. A frase que segue, “sem reforma agrária não há democracia”, 

indica uma retomada de valores do que fez com que o Movimento nascesse como movimento 

e organização social em meio à chamada “Nova República”, explicitando as suas lutas 

também por novos direitos. Os dois últimos lemas, “terra de Deus, terra de irmãos” e “terra 

para quem nela trabalha”, remetem aos fundamentos cristãos originários das práticas de fins 

dos 70 e início de 80, inspiradas pelas CEBs e Pastorais, demonstrando a influência religiosa 

na constituição do Movimento Sem Terra.  

Torna-se interessante observar o modo como estas palavras de ordem, expostas na 

placa, seguem uma lógica própria, distinta do contexto em que nasceram para se pensar a 

história do MST no cenário nacional. Se em 1991, momento em que se deu a primeira 

ocupação da fazenda São Bento, esse Movimento já havia definido como lema em seu II 

Congresso Nacional, realizado no ano de 1990, as palavras “ocupar, resistir e produzir”, 

destaca-se o fato de elas não se fazerem presentes na placa, como a lógica da organização 

poderia sugerir. Compreendo, então, que não existe uma gratuidade na forma de exposição 

dos lemas (ou palavras de ordem), já que seguem uma lógica, para os sem-terra, a indicar uma 

simbiose de influências, desde a concepção política da necessidade da democracia aliada à 

reforma agrária ao peso da religiosidade, da concepção cristã da terra.  

Dois dias após a ocupação da fazenda São Bento, o juiz de Mirante do 

Paranapanema, conforme Bernardo M. Fernandes: 

 
[...] concedeu a liminar de reintegração de posse a Antonio Sandoval Neto. 
Os advogados da CUT-SP e da CPT-SP tentaram impedir a concessão da 
liminar, alegando que o caso era de competência da Justiça Federal. O juiz 
negou o pedido dos advogados. Por outro lado, os trabalhadores acampados 
decidiram não desocupar a fazenda e iniciaram o tombamento da terra para o 
plantio do feijão. (1994, p.137) 

 
Em vista da ordem de despejo, na tentativa de suspender a liminar de reintegração 

de posse dada à família de Antonio Sandoval Neto, no dia 8 de abril de 1991, “[...] líderes do 

movimento, chegavam na noite de ontem, vindos de várias partes do país, para mobilizar os 

trabalhadores, numa ação de resistência ao contingente policial”.6 

                                                 
6 ACAMPADOS serão despejados hoje. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.248, 09/04/1991, p.1. 



 183 

Após 19 dias de ocupação, as famílias acampadas foram despejadas da fazenda 

São Bento e se encaminharam para a Estação Ferroviária Engenheiro Veras, de propriedade 

da Ferrovia Paulista SA (FEPASA), ao lado dessa fazenda: 

 
A idéia inicial era de resistir até o fim, segundo os líderes do movimento, 
mas diante da força policial, formada por cerca de 300 homens, fortemente 
armados, 30 policiais femininas e todo aparato (canil, pelotão de choque, 
ambulância, corpo de bombeiros) toda a situação foi modificada [...].7 

 

Os relatos relembram essa situação, momento em que, novamente despejados, 

fazia-se necessária a partida, mas decorrente das lutas que se configuravam, o retorno também 

se tornava manifesto para aqueles camponeses, como, por exemplo, na afirmativa do MST de 

que se não fosse resolvida a situação dos acampados, com o assentamento em 20 dias, 

retornariam à área.8 

Uma das primeiras práticas realizadas pelos sem-terra no espaço das cidades no 

Pontal do Paranapanema deu-se em abril, em Mirante do Paranapanema, com a presença de 

em torno de 80 pessoas em frente ao Fórum da cidade, oriundas das 237 famílias sem-terra 

acampadas na fazenda São Bento, visando permanecerem na área em contraposição à ordem 

de reintegração de posse concedida ao fazendeiro.9 

Em vista dessa primeira ocupação no município de Mirante, bem como das 

práticas empreendidas pelas famílias sem-terra, Luiz Antonio Fleury, governador do Estado, 

se dispôs, no dia 16 de abril, a receber uma comissão de representantes dos acampados. 

Porém, o encontro não se realizou.10  

Para tentar amenizar as inúmeras carências vividas pelas famílias para a 

permanência nos acampamentos, elas contaram com o apoio de organizações sociais e 

diversos partidos de esquerda, a exemplo do envio de um caminhão de alimentos por 

militantes do PT, de São Bernardo do Campo, São Paulo.11 

No dia 16 de maio, deu-se a reocupação da fazenda, como veicularam os jornais 

regionais. Observava-se que, conforme o MST:  “[...] a ocupação é estratégica, sendo que no 

local a terra já está sendo tombada e preparada para o plantio do feijão de inverno. Cerca de 

                                                 
7FORÇA POLICIAL desestimula confronto com os sem-terra. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.249, 
10/04/1991, p.9. 
8 Idem. 
9 ACAMPADOS vão para frente do Fórum. O Imparcial. Presidente Prudente,  n.12.243, 09/04/1991, p.9. 
10 ACAMPADOS se reúnem com Fleury. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.253, 16/04/1991, p.9. 
11 SEM TERRA mantêm encontro com Fleury. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.253, 16/04/1991, p.9. 
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100 famílias ficarão acampadas no local, e o restante continuará na estação ferroviária, indo 

trabalhar durante o dia na lavoura iniciada”.12 

Conforme outra matéria13, apresentada pelo mesmo jornal, a parte ocupada da 

fazenda São Bento distava 50 metros do lugar em que as famílias haviam montado o 

acampamento na estação desativada Engenheiro Veras. Buscando evidenciar o conflito entre 

os representantes do MST para a organização dessa ação, chama a atenção a forma como o 

jornal refere-se à postura de David Pereira da Silva, conforme reportagem, um dos “líderes do 

movimento”, ameaçando a possibilidade de ocorrência de saques aos supermercados de 

Mirante do Paranapanema, no que João Pereira e José Rainha Jr confrontavam-se, enunciando 

que: “Esta não é a posição do MST, no qual eu respondo nesta situação”, conforme Rainha.14 

Foram inúmeros os despejos sofridos pelas famílias acampadas tanto na fazenda 

São Bento, como em várias outras fazendas pelo município de Mirante, e por todo o Pontal, 

devido à posição das ações governamentais, expressa no descaso em resolver a situação dos 

conflitos agrários na região, tratando-os como caso de polícia, assim como pela intransigência 

dos latifundiários na defesa do que diziam ser suas propriedades.  

A situação de conflitos vivida cotidianamente pelos sem-terra, e narrada a partir 

de suas memórias, desvela a forma como se desenhava a questão agrária na região, 

salientando-se os despejos como evidência e marco de memória da maior parte dos assentados 

ao expor como se desencadeavam essas ações. 

Indagada sobre o que mais lhe marcou na trajetória de lutas, Dona Luzia conta que 

fora o despejo ocorrido nos 10 hectares – lugar onde se localiza, no tempo presente, o setor IV 

–, tendo sido uma área desapropriada numa pequena parte da fazenda São Bento para abrigar 

provisoriamente as famílias sem-terra. Conforme essa senhora, a forma como a polícia agira 

em meio aos acampados no momento do despejo deixou marcas de violência na recordação 

desse tempo: 

 
Olha, a que mais me marcou foi essa uma, a última que a gente teve com 
policiais, né? Porque nós tinha ganhado a terra, e nos dia onde a gente tava 
acampado no lugar chamado 10 hectares, aquilo lá não era pra nós ter saído 
jamais de lá, porque a gente na realidade não tinha perdido. Aconteceu o 
seguinte: foi a negociação, aí ficou pra ser julgado [...] eu não lembro as 
datas, mas suponhamos que fosse hoje, foi hoje a negociação, ficou pra dia 
trinta sair se nós ia ficar ou se não ia, aí quando chegou naquela data não 
tinha sido dado a ordem de despejo, não era pra nós sair, porque venceu a 
data de ser julgado, mas não tinha sido julgado, e chegou na data certa do 

                                                 
12 SEM-TERRA voltam a invadir. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.277, 15/05/1991, p.1. 
13 ACAMPADOS iniciam plantio.O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.278, 16/05/1991, p.9. 
14  MST NEGA ameaça de saqueamento. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.279, 17/05/1991., p.9. 
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julgamento, como não foi julgado aí veio a ordem de despejo. Que não era 
pra nós sair porque não tinha sido julgado e determinado que era pra nós 
sair. Então isso foi o que mais marcou, e aquelas 2 filas de policiais em cima 
daquela ponte lá revistando todo mundo que ia passar. Já pensou, a gente 
passar com uma bolsinha que tinha levado ali com cigarro dentro, com 
documento, que não ia deixar documento no barraco, e ter que abrir aquela 
bolsinha, uma coisa mínima pra mostrar pros policiais. Aquilo foi o que mais 
me marcou, o que mais me revoltou. Aquele dia nem sei como fiquei, eu me 
desesperei tanto, a primeira vez.15 
 

Se os despejos vividos pelos camponeses foram inúmeros, as práticas e 

representações também se fizeram diversas, como observa Rosemeire A. Almeida, ao 

ressaltar que, em relação a São Bento: “É um processo que se inicia na elaboração da 

estratégia da ocupação e desencadeia uma série de situações onde os trabalhadores se vêem a 

cada momento desafiando o inviolável”. (1993, p.53) 

Como uma das práticas e representações de luta no processo de ocupação da São 

Bento, dentre outras fazendas, observa-se o cultivo da terra e plantação de víveres como feijão 

e milho na fazenda, sendo que as famílias sem-terra permaneciam acampadas fora da área, o 

que denomino de “ação motorizada”16. Essa ação representava um meio tático para 

fundamentar o direito moral de ocupação da terra e se esquivar dos constantes despejos, pois 

quando os policiais chegavam para a entrega do aviso de reintegração de posse, o que 

encontravam na área anteriormente ocupada era somente a terra tombada ou plantada. Se não 

era possível permanecer na fazenda com os barracos, plantar para essas famílias se fazia 

necessário, já que legitimava a luta pela “terra de trabalho”, na medida em que expunha, tanto 

para o camponês como para a sociedade, o direito moral do cultivo. A terra tombada tornava-

se um símbolo, uma representação do trabalho partilhado, bem como do desejo de ser e de 

viver dos camponeses nessa terra.  

Evidenciando a dimensão da legitimação do direito em ocupar a terra por meio 

dessa prática, bem como da mística que ela trouxe consigo, o relato de Zelitro torna-se 

revelador: 

 
[...] o Movimento aproveitou da característica de aqui ter uma ferrovia 
desativada, e concentrava o acampamento na ferrovia, e fazia ocupações nas 
áreas. Quando tinha reintegração de posse recuava. Vencido este momento 
voltava de novo. E sucessivas vezes fazendo isso, foi provocando desgastes 
nos latifundiários. Pegos de surpresa, com as táticas do MST eles foram 
cedendo. O MST foi ganhando terreno com isso, e as ocupações que o 
Movimento desenvolvia foi incorporando por exemplo a produção. A 

                                                 
15 ENTREVISTA. Luzia. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
16 Este termo foi apreendido a partir das considerações de Mineirinho, em entrevista realizada no assentamento 
Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001. 
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medida que você ocupa e bota produção, com objetivo muito mais de 
pressionar do que extrair qualquer resultado econômico da produção é que 
legitimava a ação do MST perante a sociedade. E ia exaurindo as forças dos 
fazendeiros. Internamente criava a mística de defender com unhas e dentes 
aquela plantação que você desenvolvia.17 

 

Sendo assim, a “ação motorizada” viria legitimar as condições objetivas da luta, 

ao expor a terra cercada pelo latifúndio. Viria ainda evidenciar as condições subjetivas, quais 

sejam, o desejo de colher o feijão e o milho por eles plantados na terra que se queria “terra de 

trabalho”. Somava-se a isso o despertar do camponês para os valores da cultura camponesa, 

os quais podiam ser cultivados junto à plantação, mesmo que à revelia da “ordem”, como se 

pode apreender na concepção de direito estabelecida pelos assentados. Sobre essa prática e 

representação de luta, evidenciando a dinâmica que a circunscrevia, conta Seu José: 

 
[...] quando eles ajustava policia pra vim tirar nós; tinha um horror de 
policia, teve vez [...] Teve vez de vim setecentos policia, com cachorro é pra 
nós sair, mais nós saía contente, na paz, na amizade. Quando eles ia se 
embora, nós vortava de novo. Isso, aí na passagem, porque é uma leis que 
tem que deu as vinte e quatro horas, a gente pode é respeitar a lei deles, sair, 
mais deu vinte e quatro horas pode vortar novamente que se o fazendeiro 
ajustar outros policiamento pra tirar de novo, aí é outro gasto, até que elas 
[...], eles vão lutando, lutando, lutando, quando fica muito caro pra eles tirar 
[...], quando eles tirar a gente oito, dez vezes, aí num agüenta mais, larga, aí 
num tem [...], aí nós fica.18 

 

Percebe-se nesse relato a definição do “eles” e do “nós”, “a lei deles”, 

demonstrando uma interpretação de que a luta definia de que lado os camponeses se 

encontravam. De um lado, os fazendeiros e policiais; de outro, as famílias sem-terra e a sua 

persistência buscando vencê-los pelo cansaço, “[...] quando eles tirar a gente oito, dez vezes, 

aí num agüenta mais [...] aí nós fica”. 

Para essa prática, além das famílias acampadas, participavam também os 

pequenos produtores da região trazendo os seus tratores, que contribuíam para a produção na 

fazenda ocupada e, conseqüentemente, para essa nova forma de resistência, ao demonstrarem 

que o objetivo estava em “ocupar, resistir e produzir”, como expunha a palavra de ordem do 

MST, lançada em seu II Congresso Nacional, em 1990, até mesmo anterior ao assentamento. 

Mineirinho ressalta que a “ação motorizada” apresentava-se como um meio para 

que os acampados permanecessem cultivando a terra, independente dos barracos estarem 

organizados fora da área que almejavam conquistar: 

                                                 
17 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
18 ENTREVISTA. José. São Bento, setor IV, 02/07/2002. 
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Então, nós começamos fazer as ocupações com tratores, né? Nos 
experimentados assim na São Bento. Entrava com cinco, seis tratores numa 
fazenda, com muita gente, então quando chegava a hora do despejo, saía 
com os tratores, mas ficava aquele monte de terra tombada. O trabalhador 
podia entrar pra plantar e acabava de cultivar. 19 

 
Numa reportagem veiculada por “O Imparcial” há um longo relato de José Rainha 

Jr., explicitando o sentido dessa ação, legitimadora das práticas do MST que se desenhavam 

pelos campos de Mirante e, num futuro próximo, por toda a região. Por trazer elementos que 

contribuem para a apreensão dessa prática e representação de luta, esse relato torna-se 

esclarecedor:  

 
Nós não queremos brigar com ninguém, queremos apenas trabalhar e 
produzir. Nós estamos respeitando a lei, apenas trabalhando no local, porque 
temos fome e precisamos comer. Saímos de nossos barracos de manhã e 
vamos para a roça que iniciamos na São Bento, saímos novamente na hora 
do almoço e retornamos para as enxadas à tarde. À noite retornamos para 
nossos barracos, portanto não estamos dentro da propriedade, apenas 
trabalhando. Nós queremos negociar com o governo, com a polícia ou quem 
quer que seja, mas iremos defender nossa dignidade até a morte, e se mais 
uma vez formos retirados do local, sem que nada tenha sido resolvido, 
haverá um banho de sangue. Nós não estamos  simplesmente esperando que 
alguém fique com pena e nos mande comida. Não queremos comer de graça, 
queremos produzir e é por isso que estamos trabalhando na propriedade.20 

 
Cultivar a terra para o homem do campo, como salientado, importa um valor 

moral, o que remete - semelhante ao ocorrido nas margens da rodovia SP-613, quando da 

morte dos bois e do pedágio do leite pelo movimento da Nova Pontal - às considerações de E. 

P. Thompson ao discutir a economia moral da multidão inglesa no século XVIII. Segundo 

esse autor, os motins que ocorriam nesse século evidenciavam a revolta diante das imposições 

legais sobre a gente comum, na medida em que “[...] não era o salário que regulava a vida da 

população e indicava o seu descontentamento no século XVIII, mas o preço do pão” (1987, 

p.66). Pontuando o significado do motim, observa esse autor que: 

 
Os motins são geralmente uma resposta racional, que não acontece entre os 
indefesos ou sem esperança, mas entre aqueles grupos que se sentem com 
um pouco de poder para tomar víveres de que precisam quando os preços 
vão às alturas, os empregos desaparecem e eles vêem o seu suprimento de 
alimentos básicos ser exportado. (1998, p.207) 

 

                                                 
19ENTREVISTA. Mineirinho. Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001, por Maria Celma Borges, Célia Maria 
Borges Evangelista e Tereza Pires de Almeida.  
20 MST NEGA ameaça de saqueamento. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.279, 18/05/1991, p.9. 
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A apreensão do direito moral de luta expressa-se nas práticas e representações 

desses homens e mulheres, tanto que paralelo às ações na fazenda São Bento, surgiram 

inúmeras outras ocupações, como as da fazenda Santa Clara, seguida das fazendas Flor Roxa, 

Washington Luiz, dentre outras que foram nascendo nesse contexto de variadas lutas.21  

No dia 1de setembro de 1991 deu-se a ocupação da fazenda Santa Clara, uma área 

que estava em nome de Manoel Pereira Barbosa, tendo por extensão 5.000 hectares 

(FERNANDES, 1994, p.141). Em relação a essa ocupação, observa uma reportagem regional 

que cerca de 130 famílias, lideradas pelo MST, “[...] invadiram na madrugada do último 

domingo, a fazenda Sta. Clara, em Mirante do Paranapanema, de propriedade de Manoel 

Roberto Barbosa” 22. Quanto ao número de acampados que participaram dessa ocupação, uma 

outra reportagem veiculada pelo mesmo jornal já se refere a 600 famílias, vindas de 

municípios próximos à região.23 

Seu Nilo, por ter vivido intensamente esse processo de lutas, narra com 

propriedade como se deu a ocupação. Percebe-se em seu relato a palavra “luta” como a 

norteadora das práticas que emergiam por esses campos. Expõe o entrevistado que a ocupação 

e as lutas travadas nessa fazenda, diferentemente da São Bento, foram relativamente 

tranqüilas, na medida em que, com “nove meses” a terra já havia sido negociada: 

 
Primeiro de setembro de 1991, viemos pra aí e ocupemos a Santa Clara aqui,  
que era a antiga fazenda Santa Clara, nós ocupemos ela. Aí veio a briga. 
Luta pra cá, luta pra ali, e aí nós decidimos com dezessete dias sair daquele 
acampamento e viemos até aqui nessa estação aí que é do Doutor Francino, e 
fizemos o acampamento aí em frente a fazenda do doutor Francino. E daí 
nós começou a luta. Então daí nós partimos pra luta, pra conquista. Não 
desanimamos, né? Então eu tinha uma confiança no Movimento Sem Terra, 
eu acreditava que era o [...] quer dizer que nós ia arrumar o beneficio ali 
dentro daquele Movimento Sem Terra. Aí eles tinham muita confiança em 
mim, e eu lutava. Então, por aquilo eles foram vendo [...] Então ficamos 

                                                 
21 Conta Ronaldo que: “Lado de lá da Santa Clara, lá no começo da São Bento, nós saía de lá pra vim aqui, óh 
ocupar, ocupar aqui, na [...], nós vinha ocupar aqui na Estrela Dalva, lá na Santa Cruz, que chama Curata, lá na 
Arco-Íris, lá esse mundo todo. Isso tudo era de a pé esse globo. Aquele mundo de gente de a pé. Tudo dentro de 
(inaudível) tudo dentro de tudo, quando nós vê, nós tava ocupando. Mas era tudo muito contente, naquele tempo 
era uma farra”. ENTREVISTA. Ronaldo. São Bento, setor II, 02/05/2002. No mês de abril de 1995, dá-se a 
organização do acampamento 1o. de Abril, na divisa entre as fazendas Haroldina e Arco-Íris, em Mirante do 
Paranapanema. Em agosto de 1995, dá-se a ocupação das fazendas Santa Cruz, Washington Luiz e Flor Roxa, 
em Mirante do Paranapanema. Havia dois anos que estas fazendas tinham sido ocupadas. A mesma tática da 
“ação motorizada” presente nas primeiras experiências da São Bento e Santa Clara, foi seguida pelos sem-terra 
nessas novas ocupações. Deu-se ainda a ocupação da fazenda Marco 2, Alvorada e Canaã, ainda no mesmo ano 
de 1995. Em outubro desse ano deu-se a ocupação da fazenda São Domingos, em Sandovalina, marcando o 
início da ocupação de fazendas fora de Mirante do Paranapanema, as quais se esparramaram por todo o Pontal no 
percurso desta década.  
22 ACAMPADOS fazem nova invasão no Pontal do Paranapanema. O Imparcial. Presidente Prudente, 
03/09/1991, p.13. 
23 REINTEGRAÇÃO de posse da Faz. Sta. Clara. O Imparcial. Presidente Prudente. n.12.373, 05/09/1991, p.1. 
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nove meses em acampamento. Tivemos muita sorte de ficar só nove meses 
no acampamento, e aí então surgiu esse direito da pessoa pegar um alqueire 
e uma quarta de terra, e aí nós entremos no Santa Clara. Entremos aqui na 
Santa Clara com um alqueire e uma quarta e lutando pra conquistar terra, né? 
Porque um alqueire e uma quarta não ia dar pra cada um. E aí nós foi 
conquistando o União da Vitória, e foi lutando por essa parte dessa terra [...] 
O Movimento gostava muito do nosso trabalho, aquele movimento [...] então 
quer dizer que neste Pontal aqui nós foi lutando [...]24  

 

Percebo nessa entrevista, de forma similar a grande parte dos assentados, a ênfase 

na crença em relação ao Movimento Sem Terra, ou seja, a esperança da conquista brotando 

das práticas e representações desse Movimento. Na narrativa de Seu Nilo há a exposição de 

um ideário de ações de luta em comum, tornando-se difícil delinear o indivíduo e o coletivo 

em meio às práticas por ele narradas. 

Como salientou Seu Nilo, no mês de novembro de 1991 deu-se uma nova 

ocupação da fazenda Santa Clara. As famílias que haviam sido despejadas, em suas palavras, 

“que resolveram sair” quando da primeira ocupação, permaneceram acampadas na Estação 

desativada da FEPASA, denominada Noêmia, próxima à fazenda ocupada, seguindo a mesma 

prática da “ação motorizada” realizada na fazenda São Bento. Uma notícia veiculada pela 

imprensa regional expõe essa questão: 

 
Os sem-terra ocuparam uma área de cerca de duzentos alqueires, onde seis 
tratores cedidos por pequenos e médios agricultores daquela macro-região do 
Pontal, trabalharam durante todo o sábado e domingo. Com a terra já 
preparada os trabalhadores aguardam agora a chuva para o plantio de várias 
culturas.25 

 

Desse modo, após o preparo do solo, as famílias encaminhavam-se para o 

acampamento na Estação Ferroviária Noêmia, deixando a área ocupada somente pelo plantio, 

o que dificultava a realização das ordens de despejo, já que permaneciam na área para o trato 

com a lavoura, e em seguida se retiravam. Como salientado, a “ação motorizada” fazia-se 

presente, irradiando-se pelas outras fazendas. Nos anos que se seguiram, as práticas de 

ocupação, trabalho na terra e retirada para o acampamento próximo à área cultivada, se 

manteriam como táticas de luta dos camponeses até a conquista da terra. 

Conforme Seu Alcides, após a organização do acampamento na fazenda Santa 

Clara, deram-se outros na fazenda Washington Luiz e na Flor Roxa: “[...] fomos trazendo 

mais gente, trazendo, trazendo, foi quando veio [...] aí foi quando montou a Santa Clara. O 

                                                 
24 ENTREVISTA. Nilo e Alzira. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
25 SEM-TERRA ocupam e aram terra na Santa Clara.O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.430, 12/11/1991, 
p.13. 
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acampamento lá na Santa Clara, né? Foi quando veio, aí veio bastante gente mesmo. Aí 

montou outro lá na Washington Luís. Na Flor Roxa [...]”26 

Seu Aparecido, contando as suas primeiras experiências de luta, discorre sobre 

como ele e sua esposa, Olenir, chegaram ao acampamento na fazenda Santa Clara. Observa, 

em seu relato, a “fogueira” alastrando-se pelos campos do Pontal decorrente das inúmeras 

ocupações, as quais, na década de 1990, foram tomando forma e volume, desnudando o 

histórico de grilagens da região para a sociedade, em âmbito nacional e internacional: 

 
[...] tava eu e o Cláudio em Itaguajé um dia, e aí nós ouvimos falar que ia ter 
ocupação de terra. Tinha um pessoal que ia fazer reunião em Itaguajé; aí 
com esse negócio dessa reunião nós fomos na reunião, participamos. Diz que 
a terra tava perto de nós, inclusive nessa terra a gente poderia estar indo. E 
foi aonde a gente veio pro Santa Clara, no dia 01/09/91, foi quando nós 
entremos aqui no Santa Clara. O pessoal que já tava assentado nos dez 
hectares, o pessoal daqui do Nova do Pontal, que na época o Valentim já 
tava. Tinha várias pessoas que a gente conhece e que já tava ali. Então a 
gente veio e se ajuntemo aqui no [...] que é o assentamento agora. E foi onde 
começou a luta. E vamos, e vamos, e cada ano ia passando, a gente lutando, 
a gente fazendo trabalho de base pra ter mais gente pra ajudar nós. Aí 
conseguimos a Santa Clara, e depois o pessoal [...] como já tinha a São 
Bento, né? A São Bento tava [...] tinha sido ocupada bastante vezes e aí foi 
feito várias ocupações na São Bento também, e assim por diante. Nessas 
fazendas de volta aqui nós fizemos ocupação em todas elas, em todas essas 
fazendas de volta.27 

 

Seu Aparecido, ao explicitar e significar o intenso processo de lutas vivido nos 

campos de Mirante do Paranapanema, apresenta uma dinâmica em suas recordações, o que 

remete às considerações de Portelli ao discutir o significado da memória para o narrador. 

Conforme esse autor, é muito importante a memória não se tornar apenas um depositário 

passivo de fatos, mas também um processo ativo de produção de significações: 

 
Assim, a utilidade específica das fontes orais para o historiador repousa não 
tanto em suas habilidades de preservar o passado quanto nas muitas 
mudanças forjadas pela memória. Estas modificações revelam o esforço do 
narrador em buscar sentido no passado e dar forma às suas vidas, e colocar a 
entrevista e a narração em seu contexto histórico. (PORTELLI, s/d, p.3) 

 

Para Portelli, as fontes resultantes do trabalho com a história oral: “[...] são 

sempre o resultado de um relacionamento, de um projeto compartilhado no qual, ambos, o 

entrevistador e o entrevistado, são envolvidos, mesmo se não harmoniosamente” (s/d, p.3). 

Em vista dessas considerações e da preocupação da pesquisa em enfocar as práticas e 

                                                 
26 ENTREVISTA. Alcides.  São Bento, setor II, 03/05/2002. 
27ENTREVISTA. Aparecido e Olenir. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
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representações dos camponeses, saliento a questão da produção de subjetividades e 

objetividades dos atores em cena, tanto do pesquisador como dos próprios sujeitos em estudo.  

A fala de Seu Aparecido, arrolada anteriormente, é bastante ilustrativa para essa 

compreensão, particularmente ao expor o desejo de conquista da terra enquanto fator 

subjetivo, “diz que a terra tava perto de nós”, aliado à objetividade e à necessidade de sua 

ação: “inclusive nessa terra a gente poderia estar indo”. Seu relato dimensiona o sonho e a 

luta, bem como as conquistas, em vista das práticas dos sem-terra como sujeitos a construir 

suas histórias e não somente a sentir-lhe o peso. 

Paulo Freire, discorrendo sobre a pedagogia da indignação, particularmente em 

sua “Segunda carta do direito e do dever de mudar o mundo”, tece considerações que se 

tornam expressivas para a compreensão da objetividade e da subjetividade em meio ao 

processo de lutas. Salienta esse educador que: 

Se não é possível desconhecer, de um lado, que é nas condições materiais da 
sociedade que se gestam a luta e as transformações políticas, não é possível, 
de outro, negar a importância fundamental da subjetividade na história. Nem 
a subjetividade faz, todopoderosamente , a objetividade nem esta perfila, 
inapelavelmente, a subjetividade. Para mim, não é possível falar de 
subjetividade a não ser compreendida em sua dialética relação com a 
objetividade.  (2000, p.57) (grifo do autor) 

 

Dentre as práticas e representações narradas nas entrevistas, destaca-se ainda a 

marcha realizada pelas famílias sem-terra partindo dos acampamentos das fazendas São Bento 

e Santa Clara, no mês de novembro de 1991, percorrendo 135 km entre a zona rural de 

Mirante até a cidade de Presidente Prudente. Essa prática é costumeiramente lembrada pelos 

assentados. Discorrendo sobre o processo de lutas, Seu José e Dona Alice, relembram essa 

marcha, momento em que, segundo Dona Alice: 

 
[...] nós passou um apuro danado, todo mundo. O primeiro que caiu foi em 
mim, sabe? Aí deu em todo mundo [...] eu fiquei lá um pouco em 
observação, tomando soro, né? Quando penso que não, entrava de fila em 
fila assim, o povo tudo danado de dor de barriga, por causa da água. Água 
quente que nós tomamos na estrada, a pé. Menina eu fiquei tão ruim que só 
você vendo. E todos mais ficou doente naquele dia.28 

 
O relato de Cassiano, um jovem que crescera em meio ao movimento de lutas do 

MST, corrobora as considerações de Dona Alice ao pontuar as dificuldades vividas pelas 

famílias no percurso dessa atividade até Presidente Prudente. Contando como se deu essa 

ação, afirma: 

                                                 
28 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Nós saímos daqui e partimos pra Mirante. De Mirante só foi andando 
mesmo, muitas vezes nós não tinha lugar pra ficar, assim alojamento, uma 
coisa, nós tinha que ficar [...] Fazia uma cobertura de lona e tinha que ficar lá 
no meio do mato, esperar a bondade dos prefeitos pra pode mandar o que 
comer, pra comer, as vezes mandavam uma água, uma coisa, quando não 
mandava a gente tinha que se virar nas beiras do rio, e vamos tocando a vida 
pra frente. Nós chegamos em [...] tem uma cidade lá que tem um convento, 
antes de chegar nela era hora do almoço e mandaram uma comida pra nós, 
uma comida [...] muita gente comeu bastante, né? Teve gente que ficou 
veiaco com a comida, aí o pessoal começou a falar assim que achava que a 
comida tava fazendo mal, porque parece que ela não foi bem feita não, 
parece que nela tinha alguma coisa. Aí quando nós cheguemos nesse 
convento lá muita gente começou a passar mal, a metade da turma [...] 
começou a passar mal, a passar mal. Até aquele rapaz que desceu, que tava 
aqui junto comigo ele que era meu companheiro de andar junto, nós fomos 
caminhando junto, aí começou a turma a passar mal dentro daquele convento 
lá. Um monte de gente foi parar no hospital e foi aquele sofrimento danado 
ali, Deus o livre.29 
 

Somando-se ao sofrimento como marca das marchas e caminhadas, os relatos 

observam ainda o sentido da “animação” e a percepção da solidariedade de grande parte dos 

habitantes das cidades por onde passavam, bem como de algumas prefeituras. Nesse aspecto, 

afirma Dona Creusa: “Era bom, a gente sofria mais era animado, era animado; a gente 

chegava e era bem recebido, era bom”.30 

Seu José, semelhante à Dona Creusa, observa também a animação e a alegria 

como elementos importantes para a compreensão dessas práticas. Pontua, em sua narrativa, as 

contribuições das prefeituras para a sua realização, salientando, porém, a recusa de algumas 

delas, a exemplo da prefeitura de Presidente Prudente, naquele contexto tendo por prefeito 

Paulo Constantino. Ao ser indagado como se davam as marchas e as caminhadas, Seu José 

responde: 

 
Ah, era até divertido, porque tem umas pessoas que quando o outro tá meio 
triste um fala uma coisa lá que o outro da risada, né? Então vai animando. 
Mas era divertido. Em muitos lugares até desanimava porque tinha algumas 
prefeituras que a gente chegava e era bem recebido, né? Mas tinha outras 
que eles não ponhava [...] ah sei lá, eles não davam uma comida envenenada 
pra nós porque eles tinha medo, porque ia morrer muita gente. E eles 
falavam, que diabo vai fazer com esse povo tudo morto. Mas eles não 
gostavam. Onde tinha prefeitura [...] que nem a prefeitura de Prudente, uma 
época que era um prefeito por nome de Agripino que hoje ele é, ah ele já 
mandava a polícia parar nós lá na frente pra não entrar dentro da cidade, ele 
achava que aquilo ali era uns animais, era uns bichos que ia chegando, 
quando ele via falar já chegava e já mandava no trevo fora da cidade, já 
mandava a polícia ir lá e fazer um cordão pra cercar o pessoal, né? Pra ver o 

                                                 
29 ENTREVISTA. Cassiano. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
30 ENTREVISTA. Creusa. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
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pessoal sofrer. Ele não recebia. Mas tinha outras prefeituras que nós 
chegava, não se importava se era noite, era bem recebido, era bem recebido, 
eles arrumavam onde o pessoal dormir, comida. Mas tinha outras que falar a 
verdade viu, só não mandava cavar uma vala e jogar nós tudo porque não 
tinha jeito, porque era muita gente, né?31 

 

Em notícia veiculada pela imprensa regional, a respeito da prática relacionada 

pelos entrevistados, destaca-se que: 

 
[...] as famílias saíram em caminhada desde a última quarta-feira e passaram 
por Santo Anastácio, Presidente Bernardes, Álvares Machado e terminaram 
hoje nesta cidade. No sábado cerca de quinhentas pessoas tiveram diarréia 
no caminho, em virtude da água consumida às margens das estradas, muitas 
delas condenadas ao uso humano.32 

 

Ao chegarem a Presidente Prudente, os sem-terra acamparam no Parque de Uso 

Múltiplo (PUM), permanecendo por oito dias na cidade e decidindo retornar para Mirante do 

Paranapanema devido à realização de uma reunião como o diretor do Instituto de Terras, 

Juvenal Beller, o qual, representando o governador Luiz Antonio Fleury, explicara que o 

governo estava aguardando o julgamento das ações impetradas em que se requeria a emissão 

de posse de todo o 11o. Perímetro, compreendendo as terras do município em litígio. 

Enquanto permaneceram em Presidente Prudente, como uma outra prática 

evidenciada como forma de pressão sobre o governo do Estado para que tomasse medidas 

imediatas referentes à desapropriação das terras do Pontal, alguns trabalhadores sem-terra 

ameaçaram fazer greve de fome ou mesmo uma marcha para o Palácio dos Bandeirantes, em 

São Paulo.33 

Observa Bernardo M. Fernandes que, em Presidente Prudente, deu-se ainda a 

ocupação do prédio da Procuradoria do estado de São Paulo, momento em que os sem-terra:  

 
[...] exigiram a presença do Coordenador do Instituto de Terras da Secretaria 
da Justiça e Defesa da Cidadania. A reunião entre trabalhadores e o Estado 
aconteceu no dia 13 de outubro na Divisão Regional de Ensino de Presidente 
Prudente, de onde os trabalhadores retornaram para os acampamentos apenas 
com promessas. (1994, p.142) 
 

Insistentemente, o jornal “O Imparcial” imprimia à CUT a responsabilidade pela 

organização dos movimentos que despontavam na região. Segundo uma reportagem: 

 

                                                 
31 ENTREVISTA. José; Darci e Ivo. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
32 SEM-TERRAS chegam hoje a Prudente. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.400, 06/10/1991, p.1. 
33 “SEM-TERRA” ameaçam greve de fome. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.401, 09/10/1991, p.1. 
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O Movimento dos Sem/Terra é um braço da CUT e é ele que tem liderado  
todos os movimentos no Pontal do Paranapanema, como ocorreu 
recentemente ao empreender uma marcha a pé até Presidente Prudente. As 
duas entidades não escondem essa liderança, pois as marchas que realiza  
comandando centenas de pessoas, contam com as bandeiras e os estandartes 
da CUT e do Movimento.34 
 

Numa junção de forças entre os sem-terra acampados nas fazendas São Bento, 

Santa Clara e Flor Roxa, nascia o acampamento União da Vitória, conforme Zelitro, no dia 28 

de fevereiro de 1993, momento em que, “se não me engano”, ocorria a terceira ocupação da 

fazenda São Bento. Esse acampamento viria a servir como pólo aglutinador para novas frentes 

de luta, bem como um espaço propício para o surgimento de novos sujeitos sociais, 

predispostos a participar da organização do Movimento por toda a região, como também em 

outros espaços em que os militantes e dirigentes se faziam necessários. 

Seu Alcides, narrando a forma como emerge o acampamento União da Vitória, 

atribui, de antemão, o peso do papel de José Rainha para essa delineação, ou seja, para a 

percepção de que se fazia necessária a junção dos vários acampamentos em um único local, o 

que remeteria a uma exposição de forças do Movimento: 

 
Aí foi quando Rainha sentou com nós, discutiu: ‘Olha nós vamos ter que 
unificar’. Ele queria unificar a luta, ‘se não nós vai chover no molhado’. E aí 
então unificou, aí o Flor Roxa veio pra cá, a São Bento, a Santa Clara. Uma 
parte da Santa Clara veio também, né? Porque a área lá deles já tava quase 
saindo, eles entrou por último e a área deles  tava saindo primeiro, e aí é [...] 
a Primeiro de Maio veio também se unificou e aí então continuou trazendo 
gente, continuou trazendo gente e [...] trazendo, trazendo e olha veio gente 
de Narandiba, Tarabai, Sandovalina, Pirapó, Mirante, Costa Machado, veio 
gente da região toda. E eu sei que nós chegamos num número de 1800 
famílias. Mil e oitocentas famílias no acampamento União da Vitória que é 
aí foi dado o nome de União da Vitória.35 
 

Conta Dona Creuza que no acampamento realizado na fazenda Flor Roxa, local 

em que exercia a função de coordenadora, as famílias sem-terra permaneceram entre o 

período de 19 de julho de 1993 a 25 de fevereiro de 1994, na “beira da linha”: 

 
Ali da Flor Roxa a gente levantou acampamento e veio pra São Bento, isso 
foi no dia vinte e oito de fevereiro, o ano eu não lembro. E aqui na São 
Bento a gente formou aquele acampamento com quase duas mil famílias, foi 
um grande acampamento mesmo. Então ali a gente começou a atuar, já vinha 
de lá com a militância, né? Ali formamos as escolas. A gente tinha nossas 
escolas, aí já [...] aí a gente conseguiu na prefeitura ônibus pra levar nossos 
alunos pra estudar o ginásio, que aqui só era somente grupo e a gente foi pra 

                                                 
34 CUT COMANDA nova invasão e um incêndio de fazenda. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.429, 
10/11/1991, p.1. 
35 ENTREVISTA. Alcides. São Bento, setor II, 03/05/2002. 



 195 

lá com o ginásio. Então ali a gente começou já a adquirir isso, a lutar pelo 
nosso povo. E pressionando as prefeituras pra nos auxiliar, pros nossos filhos 
não ficar sem estudo, né? E aí a gente ali teve vários despejos, a gente foi 
tirado, a gente entrava na terra, saia, entrava na terra e saia. Eu só sei que 
dentro da São Bento foram vinte e dois despejos que nós tivemos.36 

 

O relato de Seu Nilo também esclarece como se dera a organização do 

acampamento União da Vitória e os princípios que nortearam a sua constituição. 

Evidenciando uma dinâmica que é característica de sua narrativa, esse entrevistado demonstra 

a “luta” como norteadora de suas palavras, de modo que “quebremos a São Bento”, na medida 

em que “vamos partir pra cima, vamos partir pra cima”. Sua narração parece demonstrar, 

como numa tela, de que forma as práticas iam sendo impressas por entre os campos do Pontal: 

“[...] aí já fizemos cerca em tudo”. Interessante a maneira como esse narrador utiliza o sentido 

da cerca. Aqui “a cerca não fecha, abre [...]” como diria Martins (1988), já que, se antes 

aprisionava a terra, era sinônimo do latifúndio, torna-se, no contexto das lutas, a referência da 

demarcação do espaço conquistado: 

 
[...] aí tinha a Flor Roxa que nós fizemos aquela ocupação [...] E nós sempre 
perdendo a batalha. Então nós resolvemos reunir o Santa Clara e tudo quanto 
é assentamento e dizer assim: ‘isso aí vai ser o assentamento União da 
Vitória, né’? E aí nós partimos pra cima com essa União da Vitória que tava 
com 1700 famílias. E aí foi onde nós quebremos a São Bento com essas 
1700 famílias. E aí nós avançamos demais, porque com 1700 famílias não é 
brincadeira não. Aí nós avançou demais, mas no tudo que nós avançamos 
demais aí o povo também foram desacorçoando e foram saindo. Mas nós já 
ficando a minoria  e avançando. Vamos partir pra cima, vamos partir pra 
cima, e aí fizemos cerca em tudo. Aí já fizemos cerca em tudo, e aí nós já 
aproveitemos né? É Canaã, é Estrela Roxa [...] aí fizemos o cerco em tudo 
né? Já pra ter aquela conquista [...].37 

 

O número de pessoas a compor esse acampamento difere segundo as várias 

entrevistas. Mas o teor delas é similar. Relembram os entrevistados que em torno de 1.700 a 

1.800 pessoas compunham esse grande acampamento, vindo de vários lugares próximos ao 

município de Mirante, porém, como assinala Ivan, principalmente “da região norte do Paraná, 

de Santo Inácio, de Itaguajé, Jardim Olinda, de vários locais do Paraná, do norte do Paraná 

tinha famílias que veio pra cá, no processo de luta”.38 

                                                 
36 ENTREVISTA. Creuza. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
37 ENTREVISTA. Nilo e Alzira. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
38 ENTREVISTA. Ivan. Teodoro Sampaio. Secretaria do MST, 29/04/2002. 
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Bernardo M. Fernandes discorre sobre a organização da infra-estrutura desse novo 

espaço de lutas, composto por 48 grupos de 30 até 100 famílias. Salienta esse autor que, no 

novo acampamento:  

 
[...] foi montada uma infra-estrutura que envolvia os vários setores da forma 
de organização do Movimento em diversas atividades. Desta forma, este 
imenso acampamento contava com uma farmácia, duas escolas, uma 
secretaria, um tanque de abastecimento de água, um tanque de abastecimento 
de óleo diesel e uma oficina mecânica que funcionava em uma pequena 
propriedade ao lado do acampamento. (1994, p.149) 
 

Ressalta o autor que: “A organização desse espaço de luta e resistência foi 

construída pelas lideranças, que coordenavam e orientavam as atividades internas do 

acampamento e das ações da massa” (1994, p.149). Sendo assim, não se construiu no 

acampamento:  

 
[...] o espaço de socialização política, de forma que a maior parte dos 
trabalhadores estava excluída das discussões e das decisões políticas, que 
eram tomadas exclusivamente pelas lideranças. Assim, a massa era 
mobilizada toda vez que as lideranças convocavam uma assembléia. 
(FERNANDES, 1994, p.150) 
 

Pelo que se depreende do tempo presente, a partir da memória e da história 

daqueles que viveram a construção desse acampamento, é possível estabelecer uma outra 

análise, a qual não se restrinja à leitura dos camponeses inertes às ações da organização, ou 

mesmo a leitura das “lideranças” sobrepondo-se, de um todo, sobre as pessoas comuns. 

Conforme um número expressivo de entrevistas, percebo que as próprias lideranças foram se 

construindo e construindo o “espaço de socialização política” no próprio processo de lutas39. 

Os relatos coletados em ambos os assentamentos, Che Guevara/Santa Clara e São Bento, 

assim como no grupo dos nove na gleba XV de Novembro, trazem consigo o caráter objetivo 

e subjetivo da composição desse espaço de lutas. Ainda que marcado por conflitos, expressam 

o lugar da “esperança”, do sonho, do descobrir-se como capazes de, por meio de suas práticas 

e representações, tecerem os fios de sua história.  

O trecho relacionado abaixo em que Dirceu narra como entrou no MST, bem 

como de que modo foi se descobrindo no processo de lutas, é bastante sugestivo para que se 

apreenda essa questão: 

 
A vinda para cá se deu a partir da divulgação de uma reunião. Então tinha 
um pessoal que ia fazer umas reuniões pra debater o assunto da reforma 

                                                 
39 Sobre a questão do construir-se no processo de lutas, ver THOMPSON (1981, 1989). 
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agrária. Nesse tempo, a gente nem sabia o que significava reforma agrária, 
nem assentamento, né? [...] E a partir daí, eu comecei a participar das 
reuniões, onde juntou um número mais ou menos de umas setenta famílias, 
só de Paranapanema. E aí no dia primeiro de setembro de noventa e um é 
que nós ocupamos a Fazenda Santa Clara. [...] Eu, a partir da luta, fui 
adquirindo uma certa consciência de luta. Fui começando a perceber que era 
preciso lutar e que pra lutar é preciso estar organizado e pra gente estar 
organizado era preciso estar participando de uma organização e, a gente foi 
se afirmando [...].40 
 

Dentre os marcos da memória a revelar a história de lutas, destaco ainda o 

protesto popular ocorrido no mês de junho de 1994, costumeiramente lembrado nas 

narrativas, envolvendo as famílias sem-terra na fazenda Estrela Dalva, momento em que os 

camponeses se revoltaram com a destruição da roça de feijão à mando da dita proprietária, e 

ocuparam-na, queimando dois tratores e matando algumas reses, as quais levaram para o 

acampamento.  

Os sem-terra, ao terem cultivado parte dessa fazenda, por meio da “ação 

motorizada”, aguardavam o tempo da colheita. A fazendeira antecedendo-se a esse momento, 

ordenou a seus funcionários que gradeassem o feijão, o que propiciou uma revolta, no dizer de 

Seu Alcides, sem precedentes, em que não fora possível para a militância e a direção 

contornar a situação, pois o que havia de mais precioso para os camponeses - a terra cultivada 

- foi destruído. Daí a resposta rápida e imediata. 

Contando sobre essa ação, esse entrevistado pontua os motivos e como decorreu a 

queima de tratores e a matança de animais. Este relato torna-se revelador para a compreensão 

das práticas se desenhando pela fazenda São Bento e pelas áreas vizinhas, tornando-se marco 

de memória para aqueles que viveram esse acontecimento, visto como referência para a 

gênese do MST na região: 

 
[...] e dentro dessa conjuntura da tombação de lá pra cá em direção a sede, 
nós conseguiu também mexer com a Estrela Dalva, que é essa fazenda 
vizinha, né? Mexer como? Já que nós tava com acampamento beirando a 
Estrela Dalva, resolvemos entrar nela. Aí entramos nela, pimba! Entramos, 
cortamos os arames e metemos o trator pra cima, tombando terra pra plantar 
o feijão. Tombamos, nivelamos, plantamos o feijão. Foi feijão? Foi! Aí 
plantamos o feijão, aí a viúva veio de lá pra cá [...] a dona era viúva, né? 
(inaudível). Vieram de lá pra cá e meteram o nivelador em cima, aí nós foi lá 
e só tava o pó, nivelou nosso feijão, a fazendeira [...] com toda moral dela, 
né? ‘Ah! Então você tá querendo guerra?’ E a sede era ali, óh! (inaudível). 
Aí tá bom, aí voltamos pra trás [...] essa estrada aqui oh! Você vê é longe, 
em? Nós veio de a pé lá do acampamento por essa estradona, entendeu? Por 
essa estradona [...] era até bonito, aquele mundo de gente tudo de a pé, tudo 
com a foice na mão, enxada, facão, tudo, em direção da sede. Chegamos na 

                                                 
40 ENTREVISTA. Dirceu. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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sede [...] foi bem nesse rumo aqui, óh! Bem nesse rumo aqui. Aí o povo tudo 
na estrada fez isso, foi fechando assim em direção da sede. Aí chegamos lá 
tava os dois trator que rumiou nosso feijão, tudo lá! Os trator e os tambores 
de óleo diesel, as plantadeiras. Eles nivelaram o feijão e plantaram milho, 
né? Aí o povo falou: ‘Vamos levar pra lá, pro lugar que ela fez o crime nós 
vamos queimar o trator’. E eles bancaram o vivo que arrancaram as baterias 
dos trator, pra não funcionar, né? Só que não precisa de bateria de trator. 
Fomos lá e demos o tranco o bicho pegou, aí dois trator, levamos lá no lugar 
que ela arrumiou nosso feijão, colocamos os dois de pareja, jogamos óleo 
diesel e metemos fogo. E aí os tambores de óleo diesel também, nós picou, 
nós picamos [...] o povo, né? Tudo. Picou com machado e só viu óleo diesel 
esparramado pela grama, e aí teve um doido que queria por fogo, e eu tava 
perto, falei: ‘ Não fogo não, é doido? Para’. E a polícia tava lá, a polícia tava 
lá. Aí as mulher dos caras, dos empregados ficaram tudo doidas, tudo 
apavorada com criança tudo. Aí não, pode ficar sossegado, que vocês não 
tem culpa de nada não, pode ficar tranqüilo. Aí os policiais lá com as 
mulher, né? Tranqüilizando as mulher, tal: ‘ Não, não tem nada a ver com 
você, pode ficar sossegada’.41 

 

Esse fato também desponta na memória de Seu Edson. Por ter vivido a situação, 

conta esse assentado que: 

 
Uma vez nós fez uma ação aqui. Um fazendeiro aqui, nessa fazenda, 
provocou nós, destruiu o feijão que nós tinha plantado, passou o maquinário 
em cima, e nós veio e fizemos uma ação. Aí na época nós matamos alguns 
bois aí. E agora essas pessoas [...] até o pastor da igreja entrou junto, o pastor 
entrou junto, aqueles evangélico tava junto. Na época foi filmado, passava 
eles carregando nas costa. Quer dizer, essas coisas vai chegando um ponto 
assim que até [...] Você vê, pra atrair umas pessoas assim pra uma reunião 
bíblica é difícil, mas na hora entraro tudinho, todo mundo ajudou. Mesmo 
quem tava na cidade veio, nós ajudamos, nós ia entrar mesmo, tinha pessoas 
que nunca tinham participado de uma ação. Aquela ação foi forte mesmo, foi 
bem forte, o pessoal que veio bateu de pé firme, não teve medo não, 
entendeu? É legal, a gente pensando assim, até conseguiu atrair a massa é 
uma coisa bem, é uma coisa bem significante. Tem que ter bem [...] tem que 
saber trabalhar.42 

 

O relato de Dona Ivanilda também se mostra extremamente rico para a 

compreensão dos fatos que se desenrolaram nesta fazenda, e a forma como foi tomando outras 

proporções que, como salientado, a militância e a direção não imaginavam, nem conseguiram 

controlar. Conta essa narradora que “fizemos lá acho que uns dez alqueires de feijão”:  

 
[...] plantamos a noite, um frio, muito frio, a gente tinha que ficar lá um 
pouco no meio do mato e vinha um pouco do lado da fogueira pra se 
esquentar. Nós plantamos este feijão e tava tão bonito o feijão! E a polícia 
dava cobertura, como dá até hoje pros fazendeiros, né? Então o feijão tava 
muito bonito e sempre a gente ia lá vê. E já tinha gente nossa morando por lá 
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42 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
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na beira da estrada, né? Quando foi um dia chegou a notícia no 
acampamento, já de tarde, que escutaram, tinha umas viaturas lá e escutaram 
o fazendeiro falar pro pessoal que ia passar um trator no feijão, e que se nós 
achasse ruim, se os Sem Terra acha ruim que nós ia pegar os trator aqui e ia 
lá passar em cima dos barracos deles, matar até os filhos deles. Então na 
mesma hora criou um clima bravo no acampamento, que na hora todo 
mundo queria ir já na hora, né? Todo mundo sentou numa reunião, fizemos 
uma reunião, já nos organizemos pra môde a gente poder sair no outro dia. 
Saímos no outro dia aqui do acampamento, já era quatro horas da manhã, 
tudo de a pé, dá mais de dez quilômetros daqui na fazenda, tudo de a pé; 
cheguemos lá, minha filha! Mais de trezentas família, acabou com a fazenda 
do homem, que quebrou carroça, outro virou trator, outro pego boi, matou 
boi pra pegar, que Deus me livre. Mais nós da militância não podia, não 
tinha como segurar o povo, sabe? Aí até neste dia eu fiquei muito 
complicada nesta fazenda, né? Porque na hora que tá acabando, que tá todo 
mundo vindo embora, que trator, carroça, caminhão tudo cheio de carne, 
porque mataram bastante boi, mataram mesmo, não vou falar que não 
mataram, porque mataram mesmo, foi uns cento e cinqüenta, o fazendeiro 
colocou duzentos e cinqüenta, mas matou duzentos e cinqüenta boi ali não. 
Aí eu fui buscar uma carne que o rapaz me chamou: - ‘Vamos dona Ivanilda, 
ali em baixo tem uns boi que é deste tamanho assim o traseiro do bicho’. Eu 
disse: ‘Vamos lá, eu não catei carne!’ Até o seu Zé olhou pra mim e falou: - 
‘Dona Ivanilda, toma cuidado que a televisão já tá por aí já’- Eu disse : ‘tá 
nada’. E fui. E eu vinha vindo e não vi a reportagem, menina! Eles me 
filmaram por a frente e por trás, com aquele puta quarto de boi nas costas, e 
eu quase eu fui presa [...].43 

 

São inúmeras as memórias a relembrar esse acontecimento. Não cabe estender-se 

nas citações, mas apontar para os marcos que ele desencadeou nas recordações daqueles que 

viveram-no. Observa Seu Alcides que foi aberto um inquérito policial para apurar o ocorrido. 

Todavia, eram tantas as pessoas que participaram da matança de animais e da queima dos 

tratores que se tornara impossível identificar quais os responsáveis. 

Num artigo publicado na “Folha de S. Paulo”, a União Democrática Ruralista 

reagiu às práticas do MST na região, no caso, sobre o acontecido na fazenda Estrela Dalva, 

salientando que: “[...] os fazendeiros vão montar uma contraguerrilha para combater a 

guerrilha rural instalada na região”44. Em entrevista para o mesmo jornal, Arnaldo Couto, 

naquele contexto presidente da regional da UDR em Presidente Prudente, referindo-se a esse 

acontecimento, salientou: “Foi um absurdo. Uma guerrilha rural que estão implantando. Eles 

(sem-terra) mataram gado, intimaram os empregados e destruíram a propriedade”. 

Indagado se a segurança que estariam organizando para a defesa de suas 

“propriedades”, no Pontal, seria armada, Couto observou que: “Lógico. Para enfrentar um 

                                                 
43 ENTREVISTA. Ivanilda. São Bento, setor III, 01/07/2002. 
44 UDR CRIA milícia armada contra Sem-Terra. Folha de S. Paulo. São Paulo, 30/06/1994, p.9. 
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bando daquele que vem armado, nós temos que estar armados. Contra uma ação, a reação tem 

que ser igual ou superior. Sempre vamos ser superiores”. 45 

A ação ocorrida nessa fazenda, dentre outras práticas de luta dos sem-terra, 

demonstrou-se como um dos alicerces para a resistência e permanência no acampamento até a 

conquista da terra, bem como para a estruturação do MST na região. Tais marcos da memória 

têm a sua particularidade no que diz respeito à história do indivíduo, ao pontuar os seus 

medos, temores, esperas, esperanças..., mas traz consigo ainda os sentimentos partilhados pelo 

coletivo, qual seja, o desejo da “terra de trabalho” a conduzir tais práticas, fazendo com que 

adquirissem novos teores, como no caso, o do enfrentamento.  

As considerações de Caume, ao discutir a tessitura dos assentamentos de reforma 

agrária no Rio Grande do Sul e em Goiás, relacionadas a seguir, são interessantes para se 

pensar o tempo do acampamento como o espaço propício para a confluência de ideários 

dando suportes para as ações organizadas pelo MST. Salienta o autor que esse momento 

torna-se fundamental para as “[...] diferentes agências que procuram objetivar os homens e 

mulheres que ali vivem, conformando identidades coletivas e (re)construindo subjetividades 

individuais” (2002, p.186). Nesse aspecto, é preciso a compreensão do acampamento não 

somente pela leitura de Caume, o que pressupõe ver esse espaço para além da  “objetivação 

dos homens e mulheres” e de sua “conformação”. As evidências apreendidas nos relatoas 

demonstram práticas a destoar da conformação. Se ela existia (e existe), não conseguia (nem 

consegue) se impor de um todo e nem mesmo anular as suas dissonâncias. Por esse olhar, 

compreendo o MST construído e construindo-se por meio de sujeitos, representando mais as 

suas faces e mesmo incorporando-as, tornando-se elas, do que o sinônimo da mediação pura e 

exclusiva.  

Se a margem costumeiramente lhes foi imposta, particularmente a do processo 

produtivo, em situações como a de bóias-frias, ex-arrendatário, posseiros etc., os camponeses 

sem-terra resistiram a ela dando os seus primeiros passos quando da entrada nos 

acampamentos, confrontando-se no processo de lutas, tentando invertê-la e visando inserir-se 

numa ordem que se, por um lado, objetivava apresentar-se como homogênea, negadora dos 

conflitos, não conseguia esconder, para esses homens e mulheres, a sua face excludente e a 

conseqüente necessidade da luta. 

Se precárias as condições vividas no acampamento, fosse pelo calor, pelo frio, 

pela fome, pela chuva, também prenhes de vida ao expressar práticas nas quais os sem-terra 

                                                 
45Idem. 
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passaram a perceber-se como sujeitos capazes de acreditar no sonho e de por ele lutar, bem 

como de construir um movimento e organização social, cuja dimensão, ao perpassar a história 

do indivíduo, desemboca na coletividade, numa simbiose com o que se tecia (e se tece) pelos 

campos do país. 

Para os assentados, diferentemente do que afirma Caume (2002) em relação à 

homogeneização do espaço do acampamento, esse tempo aparece como um misto de 

dificuldades e de alegrias. Relembram a situação de temor e ao mesmo tempo de festa no 

momento da ocupação, a carência do mínimo para a subsistência, ao encontrarem-se debaixo 

das barracas de lona e, ao mesmo tempo, a solidariedade das populações de cidades vizinhas 

ao trazerem para o acampamento caminhões de doação em roupas, alimentos, remédios, sem 

contar no fato de que “o arroz da barraca ao lado era dividido entre todos”46, o apoio das 

escolas e universidades, etc. 

Os camponeses assinalam que, na formação e condução do acampamento, bem 

como na “terra de trabalho”, foram se descobrindo como sujeitos, já que, se o mundo do 

trabalho sempre para o outro, nas terras do outro, retirou-lhe quase tudo, permanecia (e 

permanece) o sonho de transformação dessa realidade. A luta pela conquista da terra tornava-

se, então, condutora das suas práticas e representações. Referente à militância, o alimento 

partilhado apresentava-se (como se apresenta no tempo presente) na utopia de uma nova 

sociedade. 

Discorrendo sobre as inúmeras conquistas em meio ao processo de lutas, Dirceu 

aponta para a dimensão de “ser sujeito de uma história”, construí-la, na medida em que, por 

meio da luta, a terra se transforma de uma referência ao aprisionamento “nas mãos do 

latifundiário” em “hoje tá na mão nossa aqui”. O seu relato explicita as marcas da militância 

pelos campos do Pontal, desnudando a forma como fora se constituindo o MST em sua 

trajetória de lutas: 

 
E nós tamo produzindo o nosso sustento, nós tamo produzindo outro passo 
que é a liberdade de ser sujeito também, ser [...] ser sujeito de uma história. 
Então quando nós conquistamos a terra que tava há mais de [...] vamos dizer 
aqui nessa região, há mais de.. bom, há quase cem anos nas mãos do 
latifundiário e hoje tá na mão nossa aqui [...] só no município de Mirante do 
Paranapanema quase três mil famílias já tem seu pedaço de terra, então já é 
um passo grande que nós conquistamos.47 
 

                                                 
46Observação presente na maioria das falas dos assentados, ao referirem-se ao tempo do acampamento. 
47 ENTREVISTA. Dirceu. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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Os espaços organizativos construídos pelo Movimento nos acampamentos a partir 

das assembléias e da participação dentro dos setores e grupos, tais como, de saúde, educação, 

frente de massa, comunicação, formação, etc.; as constantes ocupações e os despejos; os 

espaços de solidariedade se constituindo no interior dos barracos e nos caminhos por entre a 

cidade de lona, bem como em inúmeras outras ocupações organizadas pela região; as “ações 

motorizadas”, dentre outras práticas e representações, apresentaram-se como momentos 

propícios para o redimensionamento do ser sujeito como sugeriu Dirceu, assim como relata 

Venzel, referindo-se ao significado do acampamento: “[...] o acampamento por si só, ele já é 

um rompimento com a legalidade burguesa”.48 

Mas, se há essa percepção da solidariedade e da constituição do ser sujeito, há 

ainda, como já reforçado, a presença de medos, de temores, de silêncios e de diferenciações 

de posição, do “eles” que “passava pros coordenador e os coordenador passa pra nós” no 

espaço do acampamento, como se apreende do relato de Seu Antonio, ao referir-se à forma 

como se dava a organização no acampamento e o papel exercido pelos militantes: 

 
Ah, os militantes era organizador das coisas pra ser organizada, né? Sobre 
isso aí só quem sabe falar bem é eles, né? Eu não posso falar nada, porque 
eles faz as assembléia deles lá [...] a reunião deles. Lá eles que definem o 
que se vai decidir, né? Eu não posso falar nada disso então, por causa disso. 
Eles é os organizador. Eles organizavam, reunia os grupos e passava pros 
coordenador e os coordenador passava pra nós e nós [...] tava feita a 
parada.49 

 

No relato de Dona Aparecida é forte a entonação sobre o medo que lhe perseguia 

no acampamento, particularmente no momento da ocupação: “[...] eu era muito medrosa 

também, sabe? As outras mulheres enfrentava ocupações, enfrentava [...]Ah, eu não. Eu 

ficava dentro do meu barraco, só escutando”. A forma como essa senhora narra a primeira vez 

em que se deparou com uma chuva no barraco de lona evidencia a questão: 

 
[...] um dia meu marido tava pra roça trabalhando, aí deu uma chuva, sabe? 
E eu nunca tinha passado chuva debaixo de um barraco de lona, aí eu fechei 
o barraco, mode o vento [...] minha filha do céu, foi aquele barulho tão 
grande, a chuva na lona, sabe? E eu fiquei doida, danei foi gritar dentro do 
barraco, e quem que ia me ouvir? Pra mim o mundo tava acabando, né? Aí 
eu lembrei, eu falei: ‘Mas porque será? Será que vai regaçar tudo?’. Aí abri 
um pedacinho da porta, e olhei a chuva, normal; o barulhão era na lona, né? 
Eu me assombrei, me assustei, achei que o mundo tava acabando, mas não 
era, era a lona que fazia muito barulho. Aí abri um pouquinho da porta e 
fiquei olhando a chuva, me tranqüilizei mais, né? Mas até garapa eu tive que 

                                                 
48 ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
49 ENTREVISTA. Antonio. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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fazer pra mim beber, de medo do homem chegar da roça e eu tá desmaiada 
lá. Quando ele chegou, eu falei: ‘Mas velho, que apuro!!’. ‘Do que?’ Eu 
falei: ‘Ah, a chuva na lona. Eu nunca tinha passado uma chuva debaixo da 
lona, e a chuva fez muito barulho na lona, eu achei que o mundo tava 
acabando’. Eu danei rezar e pedir a Deus, e até gritar eu acho que eu gritei, 
eu acho que eu gritava pedindo socorro pra ele que tava na roça, de medo 
daquela chuva tá pegando, e no fim era barulho da lona .50 

 

A recordação da chuva no acampamento marca um número expressivo de relatos. 

Homens e mulheres narram o quanto ela amedrontava, caindo por sobre os barracos, ao 

assinalarem que, mesmo sendo fina, “parecia tempestade” devido o barulho que produzia no 

contato com a lona. Havia, então, um temor em relação à chuva, como se percebe ainda nos 

trechos abaixo: 

Quando vinha uma chuva [...] muitas vez lá vinha um temporal d’água, um 
temporal de chuva e vento e aí os coitados ficavam no meio do tempo, 
porque o vento carregava os encerado e despedaçava tudo, e ainda tinha 
aqueles mato lá que ficava embaixo só das vara. Teve vez que nós não tinha 
nem água pra beber.51  
 
Pelo espírito de luta que eu via nos companheiros eu me reforçava também  
pra ter força pra lutar. Mas não foi fácil não, nossa senhora, enfrentar o 
vento, a chuva. Teve vez de o vento forte bater e arrancar o barraco, a 
mulher segurando assim: ‘socorro, socorro’ na frente, e a gente, eu falava: 
‘se eu largar o meu, o meu vai embora’.52 
 
Quando vinha a chuva assim o barraco balangava todinho assim. Nós via a 
hora que o vento arrancava todo o encerado e levava embora.53 

 

São exemplos como esses que denotam parte das dificuldades sentidas pelos 

camponeses no acampamento. Assim, o deparar com as situações-limite na luta pela terra, 

como observou Caume (2002), é parte constitutiva das exposições, superá-las, conforme as 

entrevistas, tornava-se um desafio constante. Assim, a terra como o horizonte condutor, 

explica a persistência dos homens e mulheres em se manterem nas cidades de lona54, sob sol 

ou chuva, trazendo consigo o medo, porém, ainda a coragem e a esperança.  

                                                 
50 ENTREVISTA. Aparecida. São Bento, setor I, 07/05/2002.  
51 ENTREVISTA. José Balbino. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
52 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002 
53 ENTREVISTA.Tereza. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
54Sobre as cidades de lona e a sua composição, as considerações de CALDART (2000, p.114) tornam-se 
reveladoras: “[...] um acampamento é uma verdadeira cidade de barracos de lona. [...] Sua organização interna 
começa com a formação dos chamados núcleos de base, constituídos entre dez e trinta famílias e segundo o 
critério inicial de proximidade. Nos núcleos são organizadas as divisões de tarefa: alimentação, higiene, saúde, 
religião, educação, animação, finanças.... [...] Os responsáveis pelas diversas tarefas compõem as equipes de 
trabalho. Há uma coordenação geral do acampamento. O fórum máximo de decisões é a assembléia geral das 
famílias acampadas, ‘geralmente reunida após uma discussão preliminar das questões nos núcleos de base, canal 
principal de comunicação entre a coordenação e os acampados’.” (grifos da autora) 
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Se o espaço do acampamento denotou para grande parte dos assentados, como, 

por exemplo, para Dona Aparecida, o medo e o desafio, evidenciou ainda, para muitos, a 

dimensão da  “espera e da esperança”, em que as carências de ordem material faziam parte do 

cotidiano, sendo apresentadas de forma contumaz nos relatos, por outro lado, a solidariedade - 

a grande família- fazia diminuir tais carências. A narrativa de Seu João, conhecido como João 

Picuinha, torna-se significativa para a compreensão dessa dimensão: 

 
Mas tudo só consegue se esperar, se tiver trabalho. A gente não consegue 
nada sem trabalhar, e assim ficamos na luta, luta essa que durou quase quatro 
anos pra conseguir o nosso lote definitivo, porque primeiramente nós 
ficamos nos lotes emergenciais, que foi de um hectare e depois passou para 
dois hectares, depois pra quatro hectare, até chegar ao lote definitivo, com 
isso gerou em torno de quatro anos.55 

 
Seu Aparecido Timóteo conta que foi “esperando esta terra chegar”, por esse 

motivo que permanecera na luta. A espera e a esperança tornam-se elementos fortes na 

expressão de seu relato, enunciando um tempo em que a esperança de conquistar a terra 

alimentava a luta: 

Cheguemos ali na São Bento, no fundo da São Bento, aí se acampemos e 
ficamos esperando a terra. Muito apuro, as vez tinha serviço pra gente 
ganhar um dinheiro, as vez não tinha, e algumas vez aparecia uma cesta pra 
gente ir se mantendo. E aí a gente foi esperando esta terra chegar, aí até que 
[...] Demorou, demorou muito tempo pra sair esta terra, até que saiu esta 
terra.56  

 
Como se depreende desses trechos, a fala “esperando a terra” é costumeira para os 

camponeses. Indica que a “espera da terra” alia-se à esperança, ambas caminham juntas, 

evidenciando o conformismo e a resistência, por entre práticas e representações. Esperar a 

terra não quer dizer a inexistência da luta, ao contrário, já que o próprio ato que permeia o 

tempo do acampamento – o da espera –, do “conformar-se” expõe um modo de “resistir” 

enunciando para a sociedade o desvelar do sonho, a luta por esse sonho, por entre as margens 

das estradas ou pelo interior das fazendas. Esperar, nesse sentido, é mais que a espera de um 

tempo que ficou de vir, já que se faz presente no cotidiano dos homens e mulheres, tornando-

se alimento para fortalecer as práticas e representações de luta. 

Conforme os relatos, projetava-se, no acampamento, a possibilidade do controle 

do tempo do trabalho e da vida quando da chegada ao assentamento. Quando dessa chegada, 

num primeiro momento, parte dos entrevistados revela o impacto, em suas palavras,“o 

choque”, fazendo emergir o medo do devir. 
                                                 
55 ENTREVISTA. João. São Bento, setor II, 03/05/2002. 
56 ENTREVISTA. Aparecido. São Bento, setor III, 01/07/2002. 



 205 

 
É um choque, é até um choque. Você tá ali espremido e depois você chega 
assim e ... bom, e daí o Estado vem e corta a terra e fala: ‘Isso aqui é seu’. Aí 
a gente chega desprevenido, porque nós tava cansado já, nós tava [...] A 
sementinha vai minando, não tem jeito, vai minando. Aí você chega lá e fala: 
‘Meu Deus, como é que eu vou conseguir tocar isso aqui agora?’ Mas com 
pouco tempo você vai se acostumando, porque aquilo ali era o objetivo da 
gente, né? A gente tava a fim de pegar mesmo a terra.57  

 

Olha isso aí é um choque. A mesma coisa do você colocar água gelada na 
água fria, porque no acampamento é uma situação, é uma situação, nem sei 
como explicar. No acampamento é uma realidade!! Então quando você tá 
acampada, você [...] o seu pensamento tá fixado em cima do pão de cada dia 
dos seus filhos e da terra. Duas coisas que você se preocupa quando tá 
acampado, é de não faltar comida pros seus filhos, e da terra sair imediato. 
São duas preocupação. E é claro a saúde, né? Depois vem a educação e tal. 
Quando você passa a ser assentado, você leva um choque. Um choque 
gostoso, né? E um choque gostoso no sentido de você ter a terra, só que por 
outro lado é um choque esquisito, porque quando você pega a terra, você [...] 
as vezes você não sabe o que fazer com ela, né? Por que, não sabe o que 
fazer com ela? Porque o dinheiro não sai na hora que você precisa, o 
dinheiro só vem sair depois que você, né? [...] Aqui foi prova disso, o 
dinheiro só foi sair depois de um ano. Então você fica perdido, né? Perdido, 
depois que você pega a terra você fica perdido no espaço sem saber o que 
fazer: ‘O que, que eu vou fazer?’58 
 

Após a exposição dos medos, em seguida, observam o assentamento por outro 

prisma que não aquele do ordenamento comum na terra do patrão ou pelos campos das 

destilarias no corte da cana, por onde costumeiramente trabalharam, reforçando com isso a 

percepção da conquista da terra como o sinônimo da liberdade.  

As denúncias da terra do patrão, daquela que não lhes pertencia, e da exploração 

da força de trabalho, similar a outras experiências de lutas camponesas, aparecem então como 

sinais a delinear, na memória, suas condições de sem-terra, de trabalhadores de muitas terras 

alheias, como arrendatários plantando as roças de algodão, feijão, milho pelo interior das 

fazendas, ou trabalhando pelos canaviais na condição de bóias-frias.  

 
E é muito difícil, subir em cima de um caminhão 6 horas da manhã, levantar 
5 e meia, 4 horas pra fazer marmita, pra ir pra roça. Muitas vezes a gente ia e 
chegava lá 9 horas da manhã, chovia, voltava embora, não ganhava o dia. Só 
tinha aquele trabalho de levantar 5 horas, fazer marmita voltar, né? Então era 
uma vida muito sofrida. Quando trabalhava o dia todo chegava em casa 6 e 
meia, 7 horas, que parava 5 horas na roça. Até chegar em casa era 6 e meia, 
ia fazer janta e preparar tudo pro outro dia 5 horas sair.59 
 

                                                 
57 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
58 ENTREVISTA. Alcides. São Bento, setor II, 03/05/2002. 
59 ENTREVISTA. Luzia. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
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Demonstram, nessa perspectiva, a necessidade de superação da condição de 

explorados, presos a terra do patrão ou aos caminhões das fazendas e destilarias. Tais 

recordações são bastante similares, sejam as dos assentados no Che Guevara/Santa Clara, 

sejam as do assentamento São Bento. E, relembrando o grupo dos nove, a história não se 

diferencia [...] Mas essas questões eu buscarei discutir a seguir, pontuando o significado da 

terra no tempo presente, para no capítulo final, além da reflexão da mística da terra discorrer 

sobre o sentido da terra para a liberdade. 

 
4.2. A luta na terra no assentamento Che Guevara/Santa Clara 
  
 

Vendo a história como um campo de possibilidades, visualizam-se, em 
cada momento, diferentes propostas em jogo e se uma delas venceu, 
venceu não porque tinha de vencer, mas por uma série de injunções que é 
preciso desvendar. (VIEIRA, 1991, p.43) 

 

 

O assentamento Che Guevara/Santa Clara foi a primeira conquista do Movimento 

Sem Terra na região do Pontal do Paranapanema. Como assinalam os relatos, essa conquista, 

se comparada à da fazenda São Bento, deu-se de modo relativamente tranqüilo, na medida em 

que foram nove meses de acampamento para a chegada na área emergencial. 

Em relação às práticas de ocupação da fazenda Santa Clara e o modo como se 

confrontaram com o fazendeiro, salienta Mineirinho que:  

 
Ocupar a Santa Clara foi uma coisa assim muito [...] Das ocupações que 
existem foi uma ocupação simples, fácil. Encontramos o Dr. Manoel, 
fazendeiro assim que de meio de caráter humanista, uma pessoa, médico 
pediatra, que não queria o conflito. [...] Então nós nunca tivemos problemas 
na ocupação da Santa Clara. Ficamos 15 dias na área, depois um despejo 
negociado.60 
 

Olenir, discorrendo como se deu essa ocupação, semelhante ao relato de 

Mineirinho, observa que o fazendeiro, diferentemente de inúmeros outros da região, - como o 

da fazenda São Domingos, particularmente acerca do conflito ocorrido em fevereiro de 1997, 

expresso no capítulo 1, momento em que pude presenciá-lo fisicamente -, buscou negociar 

com o governo e as famílias sem-terra. Se houve a demora no assentamento definitivo, isso se 

deu, como narra Seu Aparecido, seu esposo, em vista da ineficácia do Estado frente a situação 

constituída pelo grande número de famílias assentadas no lote emergencial.  

                                                 
60 ENTREVISTA. Mineirinho. Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001, realizada por  Maria Celma Borges, Célia 
Maria Borges Evangelista e Tereza Oliveira Pires de Almeida. 
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Percebe-se aí mais uma prática e representação de lutas das famílias sem-terra, na 

medida em que, se não era possível assentar a todas as famílias nos lotes definitivos, o fato de 

permanecer no emergencial servia como um estopim para novas frentes de luta, e uma 

maneira de pressionar o governo para a desapropriação de novas áreas. Nesse aspecto, o 

trecho relacionado abaixo se torna significativo para a compreensão da situação: 

 
Olenir: Aqui foi até bom, né Cido? Foi até calmo. O Dr. Manoel não fez que 
nem a São Domingos ali, ele já foi mais pra negociação foi [...] as vezes ele 
até participava de assembléia pra tá passando o que o Governo tinha 
negociado com ele. Não foi tão difícil aqui não, a gente tinha muito medo, 
mas graças a Deus foi tranqüilo aqui. Foi mais demorado a parte burocrática 
do Estado pro assentamento sair em definitivo do que a negociação com o 
fazendeiro. Demorou mais pro Estado resolver [...] 
Aparecido: Demorou mais porque tinha muita gente aqui e não coube tudo 
nessa fazenda aqui. Aí onde foi que teve que todo mundo ir pra luta pra 
conseguir São Bento, Canaã [...].61 

 

Em dezembro de 1992 o governo de São Paulo desapropriou 380 alqueires da 

fazenda Santa Clara. Em relação a essa questão, observa Fernandes que: “As famílias 

acampadas na fazenda Santa Clara já haviam demarcado os lotes e trabalhavam na primeira 

colheita quando, em janeiro de 1993, o Estado indeniza as benfeitorias dos 930 hectares da 

Santa Clara e inicia o assentamento de 315 famílias” (1994, p. 146)62. Sobre os resultados 

desse assentamento provisório, conta Dona Creusa que:  

 
Então, logo que nós chegou aqui nós peguemos o emergencial que era de um 
alqueire e meio. E aí nós fiquemos trabalhando nesse alqueire e meio. Aí nós 
plantava, colhia. E nós fiquemos cinco anos lá naquela área, mas colhendo 
sempre a lavourinha. Aí depois de cinco anos foi que saiu aqui os sete 
alqueires e meio e foi aí que nós viemos pra cá [...]63 
 

Das 46 famílias que permaneceram no lote definitivo, regularizado em fins de 

1995, com a extensão de terras entre sete e nove alqueires e meio, 39 vieram de Itororó do 

Paranapanema, Distrito de Estrela do Norte, próximo a Mirante. Como se percebe, uma das 

prioridades para o assentamento definitivo deu-se em vista da identidade trazida pelas 

famílias no que se refere à região. 

                                                 
61 ENTREVISTA. Aparecido e Olenir. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
62Conforme os assentados do Che Guevara/Santa Clara, anterior à conquista do lote definitivo, permaneceram 
por três anos no lote emergencial, em um alqueire e uma quarta de terras, espaço em que poderiam produzir até 
que fosse liberada a área definitiva. Observa-se que não há um consenso entre o tempo em que ficaram no 
emergencial. Algumas famílias dizem ter permanecido em torno de três anos, outras por 05 anos. Há de se 
considerar, nesse ponto, o tempo em que, individualmente, ingressaram no processo de lutas. 
63 ENTREVISTA. Creusa. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
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No assentamento existe uma agrovila, construída logo no início para atender ao 

grupo coletivo existente nos primeiros anos do lote emergencial. No tempo presente são 

poucas as famílias que faziam parte do coletivo que nela permanecem, por a maior parte ter 

optado em construir as suas casas na “terra de trabalho”. No espaço da agrovila, no ano de 

2002, construiu-se uma escola de alvenaria, para atender aos alunos das primeiras séries do 

ensino fundamental. Há ainda, ao lado dessa escola, um posto de saúde que, no término de 

meu trabalho de campo, ainda estava em construção.  

O novo posto de saúde, construído recentemente, apresenta-se como uma 

reivindicação antiga dos camponeses, por possibilitar a assistência aos vários assentamentos 

que rodeiam o Che Guevara/Santa Clara, na medida em que o atendimento ocorre ou no posto 

de Teodoro Sampaio, cidade mais próxima desses assentamentos, ou no posto do Pé de 

Galinha, no assentamento Haroldina. Anterior à edificação da nova escola, as aulas eram 

ministradas numa construção de madeira, com apenas duas salas de aula para atender as 

quatro séries iniciais, sem contar as péssimas condições em que o prédio se encontrava. 

Nos relatos dos camponeses desse assentamento, dentre as práticas e 

representações vividas e projetadas no acampamento e da vida no assentamento, a princípio, 

salientam-se as marcas da memória das lutas que travaram para a conquista da terra. Essa 

questão é vista de forma similar ao grupo dos nove e assentados do São Bento. São histórias 

que se assemelham, se misturam, já que as lutas foram encetadas no mesmo espaço, narradas 

em histórias de vida que referendam a condição de camponeses, expropriados da terra, tendo 

em comum, a luta pela terra e o desejo de conquistá-la. 

Quanto ao que fez com que as famílias sem-terra entrassem no MST, a história 

desses camponeses novamente se encontra, como observa Seu Valdomiro, ao ser indagado 

sobre o que fez com que ele e sua família chegassem aos campos do Pontal do Paranapanema: 

 
O que fez com que a gente viesse pra cá foram as dificuldades que cada vez 
foram aumentando mais. Antes a gente era arrendatário, a gente arrendava 
terra, trabalhava. Enquanto a gente tinha o direito a arrendar a terra tava tudo 
bem, mas no decorrer do tempo esse direito acabou pros fracos, os 
fazendeiros só arrendavam terra pra outros fazendeiros que sub-arrendavam 
pros fracos. Então a gente tinha que trabalhar de bóia -fria. Então a vida de 
bóia-fria é muito sofrida; trabalhar de bóia-fria é muito sofrido porque aí a 
gente levanta cedo, às quatro horas da manhã e só chega oito horas da noite 
dependendo do lugar que a gente trabalha, né?64 

 
Conforme os relatos, o sentido da esperança na busca de melhores condições de 

vida e a percepção da exploração da força de trabalho, acompanharam as práticas, desenhadas 
                                                 
64ENTREVISTA. Valdomiro. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001. 
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em suas histórias de vida desde a tomada de decisão do grupo de partir de Itororó do 

Paranapanema aos primeiros passos na luta pela terra em Mirante. Esperança a ser 

conformada no processo de lutas, delineando-se a partir de suas visões de sujeitos em 

movimento, e no MST. 

A entrevista com Seu Ildo e Dona Dalva, carregada de sentimentos, desnuda essa 

situação. Conforme Dona Dalva: 

 
[...] desde que vim de Itororó trabalhava de bóia-fria; meu filho mais velho 
que hoje tem vinte anos e o que vai fazer quinze anos não foram criados 
comigo provavelmente, porque eu saía de casa cedo e só chegava a noite, era 
igual passarinho, só vai no ninho pra pousar. O único dia que tava em casa 
era o dia de Domingo, trabalhando dia-a-dia. Se chovia tinha que trabalhar, 
se não chovia tinha que trabalhar a mesma coisa .65 

 
Além da experiência de ocupação da área onde foram assentados, o 

redimensionamento da luta e a busca constante pela terra e a liberdade foram constituindo-se 

na consciência do direito de participar e na percepção da importância de seus papéis no 

Movimento. Tais práticas ultrapassaram a área da fazenda Santa Clara, espalhando-se pelos 

vários latifúndios da região, como destacado no item anterior.  

Os assentados contando o ir e vir das ocupações em outras fazendas para o lote 

emergencial, dentre outras práticas organizadas pelo MST, como as marchas para Presidente 

Prudente e para Teodoro Sampaio, por meio de suas memórias, possibilitam que se escreva 

sua história, entrelaçando experiências, configurando valores em meio às recordações do 

tempo dos acampamentos e do que se vive no presente, ou seja, do cotidiano da “terra de 

trabalho” e do prosseguimento, quando possível, em outras frentes de luta.  

Benjamin, ao tratar do papel do narrador, diferencia aquele que escreve a história 

daquele que narra, afirmando que ao historiador cabe a explicação dos “episódios com que 

lida”, pois, diferente do cronista, não lhe cabe entendê-los como “modelos de história do 

mundo”. Talvez esteja aqui a diferença entre aquele que narra, tecendo a sua memória como 

um artesão, produzindo-a enquanto representação de um tempo, e o que faz da tessitura da 

narrativa um produto para a confecção da história como texto: 

 
O historiador é obrigado a explicar de uma ou outra maneira os episódios 
com que lida, e não pode absolutamente contentar-se em representá-lo com 
modelos de história do mundo. É exatamente o que faz o cronista, 
especialmente através de seus representantes clássicos, os cronistas 
medievais precursores da historiografia moderna. (1987, p.209) 

 

                                                 
65ENTREVISTA. Ildo e Dalva. Che Guevara/Santa Clara, 31/05/2001. 
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As observações desse autor conduzem à reflexão da produção da história e do 

posicionamento do historiador frente a ela66. Saliento que não objetivo me eximir da 

interpretação dos relatos dos camponeses, ou da análise de suas recordações67, na medida em 

que busco discutir as condições expressas nas objetividades e subjetividades por eles vividas, 

partindo das situações objetivas, como o acesso a terra, ao cultivo, à vida material, entretanto, 

não só compostas por sua existência concreta, pela sua objetividade, mas também pelos 

sonhos, pelos desejos de emancipação, pela subjetividade. Trata-se então de questões que são 

complementares na sua ambigüidade, carregadas de vivência e de saberes que referendam 

tanto a luta pela “terra de trabalho” quanto pela “transformação social”.  

Observo ainda que ambas não são dimensões díspares, já que lutar pela terra, em 

sua essência, remete à transformação social, mesmo que de modo ambíguo, pois, como 

salienta Chaui, a ambigüidade não é falha, defeito, carência de um sentido, mas forma de 

existência dos objetos da percepção e da cultura, constituída não por elementos ou partes 

separáveis, mas por dimensões simultâneas da vida: 

 
Ora, seres e objetos culturais nunca são dados, são postos por práticas sociais 
e históricas determinadas por formas de sociabilidade, da relação 
intersubjetiva, grupal, de classe, da relação com o visível e o invisível, com o 
tempo e o espaço, com o possível e o impossível, com o necessário e o 
contingente. (CHAUI, 1986, p.122) 

 
As memórias narradas explicitam a possibilidade de discussão da história com o 

olhar para as práticas e representações, construídas por meio de ações individuais, mas 

também coletivas, voltadas não somente para a conquista da terra, mas ainda para a sua 

permanência e subsistência na terra conquistada, como se pode depreender do relato de Dona 

Dalva, ao referir-se ao tempo de sua fala como o tempo da fartura, muito diferente das 

condições iniciais vividas no acampamento, ou mesmo no princípio do assentamento. 

Condições objetivas, como as lutas constantes por melhores dias, conduziam seus passos; as 

subjetivas enunciavam os desejos de permanência nessa luta mesmo diante das dificuldades a 

serem suplantadas para que o sonho da terra prometida pudesse ser realizado. Um tempo 

marcado pela espera e pela esperança: 

                                                 
66Nessa linha de análise afirma JOUTARD (2000, p.44) que: “[...] o memorialista se contenta em escutar, 
recolher fielmente, sem jamais intervir nem tomar a mínima distância; seu silêncio vale aprovação, para não 
dizer adesão. O historiador não deixa de ouvir e recolher, mas sabe que deve se distanciar, que a simpatia 
necessária, virtude cardeal do bom entrevistador, não deve cegá-lo nem privá-lo de lucidez”.  
67Recorrendo novamente a JOUTARD (2000, p.35), torna-se elucidativa a sua afirmativa de que: “[...] a história 
oral tem, mais do que nunca, o imperativo de testemunhar, tendo a coragem de permanecer história diante da 
memória de testemunhos fragmentados que têm o sentimento de uma experiência única e intransmissível: é 
preciso combinar respeito e escrita atenta, de um lado, com procedimentos históricos, não importa quanto isso 
nos seja penoso”. 



 211 

 
A batalha foi travada, foi uma batalha mesmo dura. [...] Aí eu vim pro 
barraco e quando eu pisava o pé na terra atolava até o meio da perna; quando 
formava uma chuva na casa de nosso Senhor eu tinha que tá com as camas 
tudo coberta de plástico, sofrendo. Nós sofremos e sofremos muito mesmo, 
não por causa do Movimento, mas porque a luta é dura. Mas eu acho que 
valeu a pena. Por isso que hoje eu tô aqui no meu lote. Graças a Deus, 
consegui uma casinha, temos tudo quanto é tipo de fruta plantada aí. Às 
vezes eu falo pra minha nora: ‘você já pensou se a gente tivesse na cidade e 
tivesse que comprar tudo isso’. Antigamente eu pagava cinqüenta centavos 
em um litro de leite, hoje tem o leite, e tem dia que eu deixo aí quatro litros 
de leite pras crianças e azeda, as crianças não bebe. Antigamente eu era 
obrigada a comprar, hoje eu tenho pra vender e pra dar pra quem não tem.68  

 

A narrativa do sofrimento vivido no acampamento e no princípio do assentamento 

evidencia-se na fala de Dona Dalva, “nós sofremos e sofremos muito mesmo”, mas “não por 

causa do Movimento”, deixando explícito que os problemas enfrentados na “batalha” não 

eram de responsabilidade do MST, mas pelo fato de que “a luta é dura”. Termos como 

“batalha”, “luta” são sugestivos para se pensar a resistência camponesa no processo de lutas, 

tanto das que envolveram a conquista da terra, quanto das que são estabelecidas no cotidiano 

do assentamento.  

Ressalta esta narradora que mesmo frente a todas as dificuldades, “valeu a pena”, 

pois, no que diz respeito ao que ela e sua família vivem no presente, principalmente em 

relação à produção, “temos tudo o que é tipo de fruta plantada”. Essa afirmativa é 

legitimadora da luta. Os resultados são palpáveis, sejam na fruta ou no leite, obtidos por meio 

da produção na terra. São representações que expressam um novo tempo, de fartura, de fruto 

de sua prática e a de sua família no trabalho com a terra, diferente do vivido no outrora, 

quando na condição de bóia-fria. 

As considerações de Costa (1993) são relevantes para se pensar o papel dos 

camponeses como agentes da história, costurando em suas narrativas os fios da memória, por 

meio da exposição de valores, desejos, ao reconstruírem tempos diversos, quais sejam: de 

sofrimento, de luta, de conquista e de persistência. Mistos de histórias que se formulam a 

partir da ambigüidade oriunda das representações que os homens e mulheres fazem do MST e 

das que tecem sobre si, em tempos nos quais se constrói a vida ao confrontarem-se, pelos 

caminhos da luta, com as “determinações” do capital, mas sem que essas consigam suprimir-

lhes do direito a lutar pela terra e nela permanecer. Observa essa autora, ainda que trate de 

uma outra realidade, que: 

                                                 
68ENTREVISTA. Ildo e Dalva. Che Guevara/Santa Clara, 31/05/2001. 
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A cada passo, esses trabalhadores vão compondo o bordado de sua vidas, 
levando em conta os ensinamentos, as tradições, os desejos - eco de vozes 
que já emudeceram, seus ancestrais -, repassando-os ao descendentes, 
propiciando a essas vozes sua perpetuação nas gerações futuras. Caminhada 
que se faz na noite prenhe de resistência e de inutilidade para aqueles que 
crêem que a luta contra o avanço histórico, supostamente representado pela 
expansão capitalista, é uma ilusão. Tempo difícil, mas também de alegrias e 
sonhos. E, assim, nessa caminhada árdua, porém muito terna, porque é cheia 
de emoção, eles vão preservando a relação mítica que estabelecem com terra. 
(1993, p.143) 

 

Na tentativa de verem os seus direitos reconhecidos ou “simplesmente” no ato de 

sobreviverem, os assentados vão re-definindo as suas trajetórias e os seus valores. Nessa re-

definição, encontram-se presentes às raízes do ser trabalhador da terra, ou seja, os desejos que 

norteiam a “terra de trabalho”, a terra da família, e o espaço tão sonhado para a conquista de 

sua liberdade, e a conseqüente negação do patrão.  

Em fins de 1980, Martins (1989) apontava para as formas de resistência 

encontradas na história das lutas camponesas, assinalando que os movimentos sociais rurais 

caminham bem mais rápido que as conceituações teóricas. Naquele contexto chamou a 

atenção para as dificuldades dos grupos de mediação em relação à interpretação das lutas, tais 

como: sindicatos, partidos políticos, igreja católica e os intelectuais. Para o autor, tais 

dificuldades não derivam da falta de ação ou de movimentos, mas das insuficiências teóricas 

dos grupos mediadores ao reduzirem as lutas exclusivamente ao fator econômico, ou seja, a 

luta pura e única pelo acesso a terra: 

 
A libertação dos pobres e marginalizados não começa nem acaba na 
propriedade. Hoje falamos de libertação de maneira nem sempre 
conseqüente. O discurso da libertação corre o risco de se tornar um discurso 
abstrato e sem sentido se não reconhecer que a libertação não se resume ao 
discurso. A libertação, isto é, a emancipação do homem, se dá na prática ou 
não se dá. (1989, p.14) 

 
Insisto, partindo dessas considerações de Martins, na compreensão dos 

camponeses não como “atrasados” ou “vítimas”, cujas lutas se direcionam apenas à posse da 

terra, mas como inovadores que, mesmo entre as brechas escuras do cotidiano ou do que se 

denomina “total dominação do capital”, mantêm vivas as suas vozes e esperanças. 

Num momento posterior, Martins inverteu a sua análise ao não conseguir 

dimensionar os trabalhadores sem-terra para além da organização, utilizando-se de expressões 

como “formas toscas de manifestação política” (2000, p.18), para se referir aos movimentos 

sociais ocorridos no tempo presente, enfocando no campo, o corte das cercas, a ocupação de 
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terras, a quebra de postos de pedágio, os saques, as ocupações de repartições públicas, já nas 

cidades, a depredação e incêndio de trens e estações ferroviárias, a depredação e incêndio de 

ônibus, saques, ocupação de prédios abandonados (2000, p.17). Essas práticas são vistas, por 

esse autor, como a própria versão cultural do que foi o “luddismo” da Inglaterra do século 

XIX. Sua observação vai mais longe ao afirmar que o “luddismo brasileiro, fenômeno tardio e 

extemporâneo, não se refere a máquinas e ferramentas”, e sim “a uma forma pré-política e 

precária de demolir a ordem pública, exacerbando sua dimensão simbólica ao ter como alvo o 

direito e as instituições”. Nas palavras do autor: 

 
Longe de ser uma proposta de sociedade alternativa, é basicamente uma 
antiproposta que se esgota em si mesma. Mais do que a negação da realidade 
social injusta é sobretudo uma forma de discordar dela sem revelar a 
habilidade política para mudá-la e superá-la.(2000, p.18) (grifo do autor) 

 

Cabe questionar o conceito de “pré-político” utilizado por Martins para designar 

as práticas do MST. A história social, particularmente a inspirada por E. P. Thompson, 

propicia uma outra leitura. Ao discutir as práticas dos trabalhadores ingleses na Revolução 

Industrial, Thompson (1979, 1998) analisa as evidências históricas, construídas a partir das 

lutas dos diversos sujeitos. A expressão “pré-político” vai tomando outras conotações na 

medida em que a classe operária inglesa se constrói no decurso de suas ações e essa é a sua 

última definição.   

Os termos “pré-político, arcaico, extemporâneo” apresentam-se como afirmativas 

a ignorarem as práticas dos sujeitos como delineadoras da história, não encerradas na 

dimensão exclusiva dos mediadores, mas presentes ainda na definição dos valores e da cultura 

camponesa, questões - contraditoriamente - tão caras para Martins e expressas constantemente 

em suas obras anteriores.  

Em obra recente, Martins reafirmou a leitura do “pré-político” para se pensar as 

práticas e representações estabelecidas pelos camponeses, ao salientar que:  

 
[...] as lutas camponesas tendem a essa característica, tendem a ser lutas pré-
políticas. Quando politizadas, é uma politização postiça e pobre, insuficiente, 
dependente de referência a outras classes sociais, em particular a classe 
operária. (2002, p.83) 
 

Como discuto, particularmente no próximo capítulo, há em certas fontes do MST 

a afirmativa corrente de que a miséria vivida pelos camponeses deve ser compreendida como 

um dos procedimentos lógicos do capital. Assim, o conflito entre o capital e trabalho 

conseqüentemente desembocará na transformação da sua condição de explorados. Faz-se 
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mister, entretanto, analisar as dissonâncias dessa lógica, presentes na fala e luta dos homens e 

mulheres e, também, na própria organização do sistema capitalista que, ao não conseguir 

encobrir as diferenças, visa sustentar o discurso dos vencidos. Nesse sentido, afirma-se que os 

camponeses, dizimados e expropriados, não tiveram e nem têm voz ativa devido ao processo 

de imposições presente em toda a sua história. Sobre esse ponto, Martins, em meados de 1980 

assinalou: 

[...] há uma distorção teórica na discussão política que hoje se faz nos meios 
acadêmicos a respeito das lutas camponesas. Nela, a história é concebida 
como o desenvolvimento das forças produtivas e das alterações que tal 
desenvolvimento promove nas relações sociais. Certamente, o 
desenvolvimento das forças produtivas tem um papel crucial no processo 
histórico e no alcance das lutas políticas. Entretanto, fazer dele sinônimo de 
história é heresia. Não é preciso que as forças produtivas se desenvolvam em 
cada estabelecimento agrícola ou industrial, em cada sítio ou oficina, a ponto 
de impor a necessidade das relações caracteristicamente capitalistas de 
produção, de impor o trabalho assalariado, para que o capital estenda suas 
contradições e suas violências aos vários ramos da produção no campo e na 
cidade. (1986, p.14) 

 
É tomando como referência essa questão, apontada por Martins (1986), que tento 

discutir o que significa essa “lógica do capital” para se pensar os camponeses nas histórias de 

luta do Pontal. Uma “lógica” que, ao ser sustentada pelas artimanhas do sistema capitalista e 

ao desnudar as relações de expropriação e exploração, demonstra - segundo os intérpretes 

dessa abordagem - a face geradora da sua contradição69. Segundo tal concepção, criticada por 

esse autor no momento em que escrevia a obra relacionada, em decorrência da “expropriação 

necessária” para o desnudamento de sua situação é que o trabalhador rural, somente ao se 

transformar em bóia-fria, vendedor da sua força de trabalho, passaria a ter condições de 

perceber o processo de imposições em que se encontrava submetido. O que questiono, nesse 

debate, é a “necessidade histórica” da expropriação do camponês e do seu subjugamento às 

condições de vendedor da força de trabalho para que possa perceber a situação na qual se 

encontra, ou seja, a de expropriado. 

Ainda que as falas do assentamento Che Guevara/Santa Clara tenham, em sua 

maioria, refletido, no presente, um contexto de dificuldades, em que vários fatores são 

arrolados - a carência por créditos agrícolas; o descaso do Estado na falta de uma política 

agrícola que beneficie o assentado, assim como de um devido acompanhamento técnico por 

parte de seus funcionários; as dificuldades financeiras para se manter na terra; as perdas 

constantes das safras, em vista dos recursos serem liberados no tempo indevido para o plantio, 

                                                 
69 Neste aspecto, ver: D’INCAO (1979) e o caderno de formação do MST, escrito por MORAES (1986). 
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etc., - a expressão “hoje estamos no céu”, semelhante ao grupo dos nove, é plural nas histórias 

de vida desses camponeses. 

No relato de Dona Valdete destaca-se o sentido atribuído à liberdade. O ontem 

sinaliza para o sofrimento na condição de bóia-fria; o hoje expressa a possibilidade de 

controle do seu próprio tempo70 e a conquista de uma vida melhor, ou seja, a liberdade a 

definir os rumos de sua vida e a de sua família, e não mais a necessidade de “tá trabalhando 

de bóia-fria pra ninguém”: 

 
Pra mim, eu acho que tá bem melhor que antes, né? Porque antes a gente não 
tinha liberdade nenhuma, a liberdade que nós tinha era levantar as cinco 
horas da manhã e ir pra beira do fogão e fazer a boinha dos moleques que 
eram bóia-fria e colocar eles em cima de um caminhão pra ir trabalhar, né? 
Agora não, levanta aqui nove horas da manhã quando quer, quanto tem um 
leite pra tirar levanta as sete horas e tá tranqüilo aí, óh!! Entrega o leitinho 
deles e aí chega dia vinte e tem o pagamento certinho, e não precisa tá 
trabalhando de bóia-fria pra ninguém. Então tá bem melhor do que antes, 
bem melhor mesmo. Eu não tenho do que reclamar daqui não .71 

 

As questões levantadas por E. P. Thompson (1998) quando à “orientação pelas 

tarefas”72 em contraposição ao “tempo do relógio”, contribuem para que se possa pensar a 

concepção de controle do próprio tempo instituída pelos camponeses, apresentando uma certa 

leitura de autonomia e de liberdade de poder ter o controle do trabalho e da vida. É muito 

comum, em quase todas as entrevistas, a afirmativa de que não se faz mais necessário levantar 

de madrugada para “subir no caminhão de bóia-fria”, já que, em sua terra, podem instituir o 

próprio ritmo e tempo de trabalho. 

Ao mesmo passo em que discorre sobre o tempo do relógio, enfocando o modo 

como foi adentrando aos ritmos dos lares familiares e do mundo do trabalhador, chocando-se 

com as atividades fundamentadas nas tarefas, esse autor destaca ainda as inúmeras formas de 

resistência decorrentes do costume, do ordenamento do tempo em virtude da cultura, do modo 

de vida, daí os princípios disciplinadores do tempo do relógio confrontarem-se como os 

valores envoltos no modo de ser e viver dos trabalhadores no século XVIII. Feriados, feiras 

tradicionais, festas e cerimônias “consagradas pelo costume na paróquia” serviam então como 

momentos em que “o povo se agarrava tenazmente”. (1998, p.285) 

                                                 
70 Quanto ao conceito de liberdade fundamentado no controle do tempo do trabalho, o artigo de SEYFERT 
(1992) torna-se elucidativo, principalmente na referência à constituição da identidade camponesa no sul do país. 
71 ENTREVISTA. Valdete. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
72 Nesse aspecto, ver particularmente o capítulo intitulado: “Tempo, disciplina do trabalho e capitalismo 
industrial”. 
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Seu Manoel, contando sobre as mudanças na vida do acampamento para o 

assentamento, afirma: “Aqui a gente tá solto”. A expressão estar solto é sinônimo da liberdade 

que, similar à fala de Dona Valdete, encontra-se fortemente exposta nos relatos coletados. 

Liberdade a significar o sentido do que se vive e do trabalho; de poder organizá-lo num tempo 

em que se governa a vida, em que inexiste o patrão. Sendo assim, afirma esse entrevistado ao 

ser indagado sobre o que mudara do acampamento para o assentamento: 

 
Ave Maria, mudou demais homem. No acampamento a gente plantava e era 
um fiapinho de nada, só colhia aqueles pouquinho, aqui não, aqui a gente tá 
solto, tá criando, tá tudo [...] Daqui a pouco eu vou buscar as vacas e chego 
aí e encho a mangueira aí de bezerrada. E é vaca criando, e é vaca pegando 
cria, e é assim. E aí eu acho que só vai pra frente, não tivemos nenhum 
contratempo, e graças a Deus tá bom demais.73 

 

Tanto no relato de Dona Valdete quanto no de Seu Manoel, de forma semelhante a 

grande parte das entrevistas, há a referência à criação do gado leiteiro como uma forma de 

sustentação possível da vida na terra prometida, na medida em que a agricultura encontrara-

se, nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, esfacelada, derivada da política 

agrícola empreendida no país há várias décadas. 

Se houve um tempo, na “ocupação” do Pontal, em que a criação de gado 

sinalizava exclusivamente para o latifúndio, ou seja, para a manutenção de grandes extensões 

de terra com algumas reses, perdendo-se na imensidão das invernadas, o tempo do 

assentamento e do trabalho na terra sinaliza para uma outra referência, a da pequena criação, 

mas, é preciso salientar, sem que o latifúndio tenha se diluído, pois, no período em estudo, 

apenas em torno de 6,5%74 das áreas devolutas se transformaram em assentamento. Na região, 

pode-se observar ainda, no presente, cabeças de gado dispersas pelos campos dos latifúndios 

e, por vezes, circulando de uma fazenda para outra a fim de legitimar a propriedade como 

terra “produtiva”. 

Para o assentado, no entanto, não se trata da criação extensiva, do gado de corte, 

mas do gado leiteiro, como alternativa possível para a sobrevivência na terra. Aquele que, tal 

como o narrado por Guimarães Rosa (1984), tem vida e nome. Não são os números a 

identificá-lo, mas nomes que derivam de uma relação que não se limita ao sinônimo do 

                                                 
73ENTREVISTA. Manoel. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2002. 
74 A publicação CADERNOS ITESP (2000, p.78), ao discorrer sobre o “Plano de ação governamental para o 
Pontal”, observa que entre os anos de 1995 a julho de 2000, “[...]. a área total abrangida pelo Plano alcança o 
montante de 77 mil ha, ou perto de 6,5 % da área total do Pontal”. 
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capital: é a Mimosa, a Bola de Neve, a Pintada, a Malhada, a Marron, a Sobral75, etc. Um 

gado diverso e num tempo inverso ao do latifúndio, já que representa a possibilidade de 

continuidade da vida na terra e não o seu contrário, como afirmara padre Jesuos, ao referir-se 

ao modo como viviam os posseiros da gleba Ribeirão Bonito, entre os anos de 1970 e 1980. 

Assinala esse padre que: “Enquanto os bois engordavam tranqüilos nas invernadas, as 

crianças dos campeiros morriam de fome”.76 

Quanto aos produtos agrícolas cultivados nesse assentamento, as considerações de 

Givaldo são interessantes para se pensar a diversidade do que se produz, quando isso se faz 

possível:  “Ah, aqui a gente vai revezando. Nos primeiros anos eu plantei mandioca, depois 

plantei feijão, aliás nos primeiros anos eu plantei algodão e milho, agora já tem dois anos que 

eu tô plantando mandioca [...] Não sei se esse ano eu planto algodão ou milho novamente”77. 

Porém, como salientado – em nota, na Introdução -, a economia central dos camponeses não 

deriva da produção agrícola, mas da criação do gado leiteiro. 

No apreender dessas memórias vejo retratos similares de histórias vividas nos 

assentamentos estudados, construídos, conforme os relatos, cotidianamente nos 

acampamentos na cidade de lona e de seus barracos; debaixo de salões improvisados para as 

reuniões costumeiras e à volta de fogueiras para o acalento nas noites de frio. Construídos 

também no cotidiano do assentamento quando na terra e na luta pela sobrevivência, em que os 

elementos de sua conquista remetem a sentidos diversos que ultrapassam a esfera da defesa da 

propriedade privada, pois expressos no redimensionamento do ser cidadão, de direitos a serem 

conquistados, particularmente no que se refere ao controle do tempo, das práticas e de 

conquista de condições de vida dignas para a família. 

As observações de Alonso, em relação ao significado e representação da terra para 

os trabalhadores rurais, tornam-se significativas para se pensar as questões arroladas, na 

medida em que iluminam as práticas e representações dos sujeitos desta pesquisa. Conforme 

essa autora: 

 
Para o trabalhador rural o valor da terra está associado ao que ela produz 
para o sustento de sua família. A luta é pelo direito de trabalhar, de ter a terra 
para nela trabalhar e não pelo direito a propriedade no sentido legal e 
dominante. É um direito organizado em cima da concepção do ser e não da 

                                                 
75 Em suas recordações da terra de que partira faz muitos anos, para, passando pela “cidade grande”, chegar aos 
campos do Pontal do Paranapanema, e nele, por inúmeros lugares em que trabalhara, até a conquista da terra, 
conta meu pai que a primeira vaca que meu avô tivera no Ceará tinha por nome Sobral. Foi esse nome que ele 
deu para uma das primeiras reses adquiridas no assentamento Santa Zélia, em Teodoro Sampaio. 
76 ENTREVISTA. Pe. Jesuos. Paróquia de Teodoro Sampaio, 15/09/1994. 
77 ENTREVISTA. Givaldo. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
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concepção do ter. Moralmente, a terra é concebida como instrumento de 
trabalho. (1994, p.89) 

  
Um discurso eminentemente político ou puramente econômico, dissociado da 

apreensão dos valores e da cultura camponesa, não encontra terreno para enraizar-se, na 

medida em que os referenciais de luta de grande parte dos assentados comumente apontam 

para o caráter moral e religioso da terra. Ou seja, um ato de ocupação para os trabalhadores 

assentados diferentemente da leitura de grande parte da militância e da direção, interliga-se 

mais ao sentido bíblico da conquista da terra prometida, da terra mãe, da terra de Deus, do que 

da derrubada das cercas, por essas representarem ou serem fundamento da propriedade 

privada, referencial de sustentação do sistema capitalista. 

Tomando por base a representação social e do político na cultura popular, as 

considerações de Montes são reveladoras para se fugir do modelo redutivo de compreensão 

das práticas camponesas somente pela ótica da ação política, vista como fruto da dominação 

material, ao apresentar a dimensão da subjetividade: 

 
Parece-nos que a ótica da ação política somada à questão da eficácia da 
dominação abrem um espaço onde se torna possível e necessário colocar a 
dimensão não-racional, afetiva, da subjetividade, como componente 
essencial do comportamento humano, e cuja incidência no campo da ação 
política pode, desse modo, para além da legitimidade teórica, da ilusão ou da 
apologia, constituir um objeto próprio de análise para a teoria política. 
(1983, p.18) 

 

Isso não quer dizer que formas de pensar a luta, não somente pela contestação do 

capital, mas fundamentadas na prática moral do direito à conquista da terra, possam vir a 

referendar representações conservadoras, negadoras do espaço político, servindo como 

instrumentais para a manutenção do sistema ou mesmo como expressão de práticas 

individualistas, que necessitam ser reprimidas por revelarem os “vícios do campesinato”, mas 

a necessidade de sensibilidade para a apreensão de lutas que não se dão unicamente no espaço 

do contraponto entre o capital x trabalho. Leitura essa diferente da que Bogo apresenta, qual 

seja, a de que: 

 

[...] a participação social de um assentado que trabalha individualmente 
segue a lógica do interesse material e do prazer individual. Concluímos 
então que o assentado individual é um ser altamente egoísta. Sua consciência 
se desenvolve em torno do aspecto da propriedade da terra, dos bens e das 
pessoas da família. Sua participação na vida social ou das lutas políticas 
somente terá sentido se perceber que terá ganhos, quando não participa, 
coloca a responsabilidade na lavoura. (1998, p.6) 
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Rosemeire A. Almeida (1997), na discussão dos “(des) caminhos do campesinato 

brasileiro”, especificamente desse assentamento (no contexto de sua pesquisa denominado 

“Santa Clara”) e do Reassentamento Rosanela, ao analisar as formas de produção e 

organização das práticas agrícolas dos assentados, assinala que é preciso entender diferentes 

desejos e vontades dos camponeses, que não se encerram no princípio do coletivo, mas na 

conquista e sobrevivência de um espaço onde possam viver dignamente, seja a partir da 

cooperação agrícola ou por meio do trabalho individual. 

Discutindo o desencadear de uma experiência de trabalho coletivo nesse 

assentamento, resultado do primeiro ano de cultivo no lote emergencial, Almeida (1997) 

assinala o jogo de interesses e de contradições que permeou essa forma de organização e 

cooperação agrícola. Dentre as dificuldades vivenciadas, como expõe a autora, desde os 

prejuízos financeiros à impossibilidade de controle do tempo de trabalho, observa ainda a 

relação de dominação presente na fala dos que se viam responsáveis diretos pelo 

desenvolvimento dos projetos: 

 
Com um padrão de conhecimentos superior ao dos demais, eram ponto de 
referência e sentiram-se à vontade para julgar o restante. Foram incapazes de 
perceber que fizeram do projeto coletivo um sonho individual e que por trás 
da entrega, do trabalho, da doação, escondia -se o desejo de controlar, a 
incapacidade de valorização do outro. (1997, p. 23)  

 
Desse modo, ignorar as questões culturais e as vontades dos diversos sujeitos a 

compor o mosaico do assentamento, remete ao aprisionamento do discurso da organização em 

sua própria visão, expressa em uma representação de si mesma e de seus desejos como auto-

suficientes e explicativos do todo, perdendo-se de vista a dimensão dos outros, ou seja, dos 

homens e mulheres que também formam e dão vida ao assentamento.  

Venzel, relatando a experiência do trabalho coletivo, enfatiza o distanciamento 

entre o sonho da militância e o da maioria dos assentados que dessa forma de organização da 

produãção participaram. Sua fala é reveladora dos valores que norteavam os diferentes 

sujeitos: o desejo da conquista da terra para o assentado e o de uma nova sociedade para a 

militância: 

[...] a gente imaginava, a gente costuma sonhar bastante, né? A gente 
imaginava construir uma CPA, e o povo imaginava resistir no lote 
emergencial pra ir pro definitivo dele!! Entendeu? Então esse acho que foi 
um dos erros nosso. Como era lote emergencial, o pensamento do povo era 
conseguir resistir no lote emergencial de um alqueire e uma quarta cada um, 
pra chegar até o lote definitivo que era de cinco alqueires e meio a nove 
alqueire e meio. O meu sonho na época era que essa Associação se 
transformasse numa CPA e que conseguisse liberar alguns militantes pra 
luta; era o meu sonho!! Porque eu não ia abandonar a luta de jeito nenhum 
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por causa de um lote de reforma agrária, por causa de um lote de terra!! 
Porque eu conseguia, eu acho que eu conseguia ultrapassar a barreira da luta 
por terra, né? Eu acredito que é possível lutar por reforma agrária e por uma 
nova sociedade.78  

  
Esse narrador explicita a distinção de objetivos a nortear as práticas da 

organização e as dos demais assentados. Para esse militante, importava a liberação dos 

“militantes pra luta”, o que seria possível por meio da formação de uma Cooperativa de 

Produção Agropecuária (CPA). Isso, como assinala, era o seu sonho e o do restante da 

militância e da direção. Todavia, ele destoava dos desejos do povo, já que visavam “resistir 

[...] pra chegar até o lote definitivo”. Em seu relato é evidente a importância da luta se 

sobrepondo “ao  lote de terra”. Está aí uma das especificidades a serem pontuadas no capítulo 

seguinte, em relação à diversidade de valores a compor a organização e os assentados na rede 

que os entrelaça dando forma às ambigüidades e contradições do MST.  

Tomando como exemplo as experiências desse trabalho coletivo, Zelitro expõe 

algumas concepções a norteá-lo. Salienta que, em relação à região do Pontal do 

Paranapanema e ao questionamento comum de por que não ter prevalecido essa forma de 

trabalho em meio aos assentamentos, isso se deu, na sua concepção, pelo fato de que o 

“Pontal não priorizou o trabalho de conscientização para além da terra, o importante era 

massificar pela luta pela terra”. Mas observa não ter “nada fechado sobre isso”: 

 

[...] o importante era massificar pela luta pela terra, então não tinha a 
preocupação de trabalhar esses aspectos por lá no trabalho de base, e desse 
que deveria ser feito na fase do acampamento. Acontece que no período de 
acampamento surgiu um acampamento, um assentamento emergencial que 
foi a Santa Clara, e hoje é o Che Guevara, e lá era uma, se não me engano, 
trezentas e oito famílias que se assentaram. Eles optaram em fazer um 
assentamento emergencial, ao invés de fazer um assentamento em definitivo. 
E já se ensaiava ali um grupo coletivo. Então chegou a ter uma associação de 
cinqüenta e oito famílias, se não me falha a memória, coletiva, cozinha 
comunitária, horta, estufa. Compraram tratores, compraram gado, faltou 
acompanhamento, porque naquele momento a CONCRAB estava no auge da 
sua crise, já em noventa e quatro, por aí, da proposta das cooperativas 
coletivas.79 

 

Somando-se ao que pressupõe como uma ausência do trabalho de base no tempo 

do acampamento, esse narrador ainda destaca que, no contexto nacional, as cooperativas de 

produção estiveram fortemente enraizadas como princípio norteador da produção no MST até 

                                                 
78ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
79 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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o ano de 1994, momento em que a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do 

Brasil Ltda (CONCRAB) e as CPAs chegavam ao “auge de sua crise”. 

Diferentemente do ser “massa” - questão que necessita ser pensada pela 

organização do MST -, os homens e mulheres, em determinados momentos, legitimaram (e 

legitimam) a proposta do MST do trabalho coletivo, como, por exemplo, no grupo dos nove e 

nesse assentamento, em decorrência das experiências vividas na cidade de lona, bem como no 

que se apreendera no interior do Movimento. Porém, os relatos apontam de forma paralela a 

essa identidade para o desejo de permanecerem na terra pelo trabalho familiar, pois, conforme 

o exposto pelas memórias, adentrando no assentamento, vêm à tona os valores enraizados na 

cultura e no modo de vida dos antepassados – do pai, do avô –, vale dizer, o desejo de na terra 

produzirem para o sustento da família. Numa terra que seja a “terra de trabalho”, vista como 

possibilidade de constituição da base familiar, e não o seu inverso,  a “terra de negócio”. 

Percebo, nesse assentamento, militantes e dirigentes que emergiram nas 

ocupações, acampamentos, marchas, ações motorizadas, entre outras, tendo em suas vidas a 

atuação de militantes como uma prática e representação constante ainda no tempo presente, 

como, por exemplo, nas várias atividades desenvolvidas por Seu Nilo e por Seu Manoel 

Carrasco, por entre os acampamentos da região80, sem contar no espaço da comunicação, em 

que Seu Manoel ajudara a apresentar um programa, todos os domingos de manhã, numa rádio 

localizada em Teodoro Sampaio81. Em suas palavras:  

 
[...] eu vou na rádio porque nós faz um programa de rádio lá. Há cinco anos 
que eu acompanho eles e nós fazia um programa de rádio. E todo domingo 
eu tô lá mais a turma, só animando a turma, tem que agüentar, a luta é 
pesada, mais tem que agüentar, porque um dia o nego tem um prato mais 
melhor na mesa (sorrindo).82  

 
São essas histórias que busquei apreender a partir dos sonhos e perspectivas dos 

camponeses que se transformaram no espaço do acampamento pela participação nas ações 

                                                 
80Pude conhecê-los melhor em duas situações: Seu Nilo, quando de minha participação no Encontro de militantes 
do MST, em fevereiro de 2001, realizado no setor II do assentamento XV de Novembro, momento em que ele 
participava do Encontro como militante do MST; o Seu Manoel, por me dar uma carona até o acampamento 
Josias de Souza, verdadeira cidade de lona, em uma área pública próxima à cidade de Teodoro Sampaio, 
momento em que foi levar agasalhos para os acampados, doação oriunda de um trabalho que faz constantemente 
no assentamento Che Guevara/Santa Clara, quer na coleta de roupas ou de alimentos para destiná-los aos 
acampados. 
81 Esse programa era veiculado pela rádio AM Universal Ltda, em Teodoro Sampaio, e intitulava-se: “O Canto 
da Terra”. Teve início em 1994, com a participação de Valter e Diolinda. Entre os anos de 1996 e 1997, 
passaram a compor o quadro da programação, Seu Manoel Carrasco e Carlos Roberto, juntamente com Diolinda. 
Permaneceu no ar até o ano de 2001, todas as manhãs de Domingo. Em conversa informal, salientou Diolinda 
que o programa teve fim, devido ter se tornado oneroso para o Movimento. Agradeço essas informações à minha 
irmã, Sueli, e à Diolinda. 
82 ENTREVISTA. Manoel. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2002. 
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coletivas, surgindo dessas experiências o novo, mas sem que necessariamente ele tenha 

suplantado aquilo que parcela da historiografia sobre os movimentos sociais no campo, e 

mesmo alguns intelectuais do MST consideram como “arcaico”, “tradicional”, pois, o novo, 

ambiguamente, numa junção de sentidos com o que se compreende como “conservador”, - no 

meu entender “conservação” -, dá significação às práticas e representações em diferentes 

tempos, enraizando os camponeses em suas conquistas, em suas utopias. 

O desenraizamento sofrido por esses homens e mulheres, seja pela perda da terra, 

pela exploração da mão-de-obra na condição de bóia-fria ou pela condição das margens do 

trabalho, busca se inverter no tempo do assentamento. A terra, tal como os frutos que dela 

germinam, enraiza dando solo e significação para aqueles que estavam à margem, enunciando 

ainda as potencialidades da raiz, expressas na esperança que não se perdeu no acampamento, 

por permanecer a utopia da possibilidade da conquista, materializando-se na chegada a terra, 

assim como na busca incessante da liberdade. 

Ferrante discutindo essa questão, observa que:  

 
[...] a reivindicação de terra por parte dos já proletarizados - caso dos bóias-
frias - situa-se num processo de desenraizamento/enraizamento, onde a terra 
passa a compor o campo das necessidades de reprodução desses 
trabalhadores. (1994, p.135) 
 

Delineiam-se, nas práticas cotidianas dos assentados, afirmações do ser sujeito a 

não se sujeitar às imposições e ditames do “eles”, independente de onde provenha a 

arbitrariedade. A partir de suas histórias e memórias percebo que o “eles” como referência à 

organização do MST, pode ser parte constitutiva do “nós”, desde que a militância e a direção 

não se percebam pela ótica dos “iluminados”, detentores do saber sobre o “camponês”, mas 

como sujeitos da luta, também a emergir da confluência desses saberes. Posso dizer, o saber 

do assentado, evidenciado na sua cultura, na “terra de trabalho”, e o saber da organização, 

voltado para o dimensionamento das ações políticas, para a transformação da sociedade. Inter-

relacionar esses saberes apresenta-se, então, como uma potencialidade para a continuidade das 

lutas na região. Daí a possibilidade de romper com o “ele” e o “nós” se esses saberes forem 

apreendidos, de um modo em que na costura não se distingam as linhas e as cores, mas seja 

expresso o desenho da colcha, numa percepção de que há pedaços. Esses pedaços se juntam 

na composição do mosaico, mas guardam a sua beleza, a sua alteridade, evidenciada em cada 

parte também pela sua singularidade, como discutirei no capítulo a seguir, particularmente na 

reflexão acerca das “massas”, da “vanguarda” e do “mito”. 
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4.3. A luta na terra no assentamento São Bento  

 
Conquistada a terra, trata-se de reconstruir suas vidas nesse 
novo lugar, num projeto que está centralizado no ideário 
camponês baseado na autonomia e na liberdade. (SIMONETTI, 
1999, p.8) 

 

Os marcos da memória são também as marcas na história daquilo que os 

camponeses viveram no percurso da luta pela terra e do que vivem, no tempo presente, para 

nela permanecerem. Se semelhante ao que Magalhães considera como “[...] marcas por eles 

cavadas e neles sulcadas” (1996, p.318), ao referir-se aos camponeses de Guarantã do Norte e 

a sua história de lutas para na terra enraizar-se, essa constatação remete também à cultura dos 

camponeses no Pontal, à busca pela permanência da condição de ser camponês.  

Para a maior parte dos assentados, a terra referenda o espaço conquistado e a 

necessidade da luta permanente para dele não ter que partir. Desse modo, conforme 

Magalhães: “[...] a terra enraíza, é ponto de retorno. Cultivá-la provê a subsistência, mas 

também prepara a construção do mundo, obtida por obra dos seres humanos”. (1996, p.323) 

Após quase quatro anos de intensas ações deu-se o assentamento provisório das 

famílias acampadas na fazenda São Bento, numa área de em torno de um alqueire e três 

quartas de terra. Em fins de 1995 foram assentadas 184 famílias nos lotes definitivos, 

distribuídas nos setores I, II, III e IV, em áreas de 18 a 22 hectares. Sobre essa questão, o 

relato de Seu Francisco, de alcunha Diogo, torna-se revelador: 

 
Aí fiquemos naquela luta. Entrava, saía, entrava saía. Aí foi indo, foi indo, 
foi indo. Aí quando foi pra três anos e pouco, rolou pra três anos e pouco 
nessa luta, só ocupando e tendo despejo. Nós voltava pro acampamento, 
ficava na beira da estrada com a família, aquele sofrimento até sair a terra. 
Aí com três anos e pouco, aí saiu, saiu um alqueire e três quartas, todos os 
lotes, sabe, aqui na São Bento. Aí tinha esses dez hectares aqui que o 
governo estadual fez um acordo com o Sandoval Neto, aí onde que foi que 
colocou nós, colocou nós, as famílias. Colocou as famílias pra tocar umas 
rocinhas, plantar umas coisinhas pra ir sobrevivendo, sabe, num alqueire e 
três quartas, aqui nas dez hectares, né? [...] Aí conquistemos essa terra, sabe, 
junto com o MST! Conquistemos esse alqueire e três quarta aqui nas dez 
hectares da São Bento. Aí depois veio o MST. Devido a pressão do MST 
com o povo, aí fizemos uma pressão em cima do governo estadual. Aí com 
dois anos e pouco que nós tava tocando o lote provisório que o governo 
passou pra nós, das terras dessas áreas da fazenda do Sandoval Neto. Aí o 
governo com a pressão do MST e com o apoio do povo, com a força do 
povo, aí nos conquistemos o lote definitivo que são hoje essas vinte e duas 
hectares que nós se acha hoje aqui dentro com a família, sabe, com a mulher 
e os filhos aqui dentro, sabe? 83 

                                                 
83 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor IV,  02/07/2002. 
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Em relação à forma como se deu esse assentamento, particularmente quanto ao 

valor pago pelo governo para o dito proprietário, Antonio Sandoval Neto, há críticas 

contundentes, tanto por parte da bibliografia que discute a questão agrária na região, como por 

aqueles que viveram direta e intensamente esse processo de lutas. Rosemeire A. Almeida ao 

discutir a questão, assinala: 

 
A esperada ação de reivindicação da fazenda São Bento e a conseqüente 
indenização das benfeitorias veio a ocorrer em março de 1994, com o 
desembolso por parte do Estado de R$ 7 milhões pelos 5.300 ha, uma 
quantia que despertou suspeitas de superavaliação de benfeitorias, 
principalmente depois que o suposto dono veio a público, através da Folha 
de São Paulo, em 10/04/95, e declarou ter recebido do Estado mais do que 
pretendia. (1996, p.126) 

 
Seu Edson, discorrendo sobre a supervalorização do preço pago para o fazendeiro, 

por parte do governo, observa: 

 
Essa fazenda foi supervalorizada pelo Estado, foi supervalorizada. Foi um 
erro a negociação que o Estado fez com esse fazendeiro, foi um erro, 
supervalorizou a fazenda. Esses caras com a venda dessa fazenda eles 
comprou dois tanto no Mato Grosso e se tornou outro latifundiário pra lá. 
Porque eles lá quando compra 1.000 alqueires, eles tá levando 3.000 mil 
alqueires, né? O método deles trabalhar é esse. E eles quer ser [...] por isso 
que já chama classe dominante, porque eles quer dominar. Tudo tá na mão 
deles.84 

 
Há no assentamento Haroldina, que se encontra na divisa com o São Bento, uma 

escola de ensino fundamental e médio, localizada no denominado “Pé de Galinha”, lugar em 

que se cruzam as estradas que ligam vários assentamentos existentes no município de Mirante 

do Paranapanema. Essa escola atende à crianças, adolescentes e jovens do assentamento São 

Bento, bem como de assentamentos localizados nas proximidades. No “Pé de Galinha” existe 

ainda um Posto de Saúde para atender aos assentados das várias áreas. A antiga sede da 

fazenda São Bento, no setor II, foi mantida como um espaço para abrigar os cursos de 

formação que o MST organiza, somando-se ainda a sua utilização para encontros, 

comemorações, festejos, dentre outras atividades da comunidade.  

No tempo presente, ao pensar o que se vive nesse assentamento, numa 

interpretação das condições de vida e de trabalho dos camponeses, como, por exemplo, em 

relação à moradia, pude perceber que um expressivo número de casas, principalmente nos 

setores III e IV, acena para as difíceis condições de vida das famílias assentadas, sinalizando 

                                                 
84 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
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para o descaso do governo em vista da morosidade em liberar o crédito moradia, bem como, 

dentre outras carências, em fornecer uma assistência técnica adequada a esses camponeses.  

Seu Cícero narrando as dificuldades vividas pelas famílias no setor IV, observa 

que, sendo coordenador de grupo: 

 
[...] eu conheço até famílias aqui que tá com quatro filhos e até hoje não 
pegou nenhum centavo. O lote tá sem cercar, não tem recurso nenhum, vai 
buscar água muito longe. Então, casa não tem, é um barraco de lona. E 
quando nós pegamos esse lote, não tinha nenhum projeto de habitação, então 
de fato tá aparecendo aí um projeto de habitação até agora, só que tá com 
três anos que era pra esse projeto chegar e não chegou. E o por que disso? 
Porque sempre é envolvimento político no meio. Então, eu pediria até que as 
pessoas que tão responsáveis, que fala que tá levando a reforma agrária 
adiante, que ande pelo menos nos assentamentos pra saber o nível de vida 
que leva esse povo. Eu sou coordenador aqui dessa área. Eu vejo o 
sofrimento de cada um. Hoje nós temos aqui família que não tinha, pegou 
recursos, outros que não pegaram. Aqueles que pegaram não falta 
dificuldade porque passou.85 
 

 
Prevalece nos quatro setores, como se depreende das entrevistas realizadas, assim 

como para o grupo dos nove e os assentados no Che Guevara/Santa Clara, parte da economia 

fundamentada no trabalho com o gado leiteiro, sendo compreendida pelos camponeses como 

uma forma de renda “segura” ao final do mês86, ainda que tivessem, no tempo da pesquisa, de 

entregar o leite para os laticínios da região ao preço, por exemplo, de 23 centavos o litro87.  

Para se pensar a importância dos bezerros como uma forma de economia e de 

poupança para que os camponeses permaneçam na terra, já que quando se faz necessário 

desfaz-se de um deles, quase sempre para pagar o financiamento do banco, o relato de Dona 

Severina torna-se significativo: “De vez em quando nós vende um bezerro pra pagar às vezes 

alguma conta assim que a gente pega no banco, né? Aí a gente vende algum bezerrinho, mas 

as vacas tá tudo aqui”.88 

De modo semelhante à Dona Severina, narra Seu Geraldo que: 

 

                                                 
85 ENTREVISTA. Cícero e Francisco, setor IV, 02/07/2002. 
86Nesse aspecto chama a atenção as considerações de HEREDIA (1979, p.139) quanto ao pequeno produtor de 
Boa Vista e os seus valores ante a terra compreendida como “morada da vida”. Conforme essa autora: “Em 
termos de uso da terra, o gado está subordinado ao roçado. Entretanto, a existência do gado é uma fonte de 
reserva de considerável importância, representando uma forma de garantir a reprodução de novos ciclos 
agrícolas através da possibilidade de acesso a novas terras. Em conseqüência disso, o gado é o animal mais 
valorizado pelo pequeno produtor”.  
87 O trabalho de campo neste assentamento foi realizado no ano de 2002. No término de minha tese de 
doutorado, em dezembro de 2003, o preço pago aos pequenos produtores pelos laticínios da região girava em 
torno de 40 centavos o litro de leite. 
88 ENTREVISTA. Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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[...] se a gente precisa de vez em quando, vende um bezerrinho aí, porque a 
gente [...] nós não podemos deixar tudo, porque nós não temos  [...] uma área 
suficiente pra deixar tudo ali pra criar, então de vez em quando a gente 
necessita vender, que tem ali um mercado pra pagar, porque o que a gente 
ganha do leite não dá pra gente pagar um mercado. Então de vez em quando 
a gente tem que vender um bezerro. Agora vaca? É muito difícil, não dá pra 
vender não, de jeito nenhum. É o que tá dando pra trazer o sustento pra 
gente,  E não pode vender uma coisa que tá servindo, a gente pra vender, não 
tem condições.89 

 

Somadas à pecuária, roças de feijão, milho, mandioca, abóbora, etc., são 

cultivadas pelas famílias para a subsistência. Quando possível, também para o comércio, 

principalmente no plantio da mandioca “brava”90. A esse respeito, Seu José Munis e Dona 

Alice, narrando as dificuldades para a permanência na terra, enfatizam o quão difícil tornou-se 

plantar a roça, investir na plantação. Como forma de viver na terra, segundo Seu José, a 

criação do gado leiteiro apresenta-se como via possível e sustentáculo para a subsistência da 

família: 

Todo mundo tem uma criação de gado. Eu mesmo peguei dinheiro o ano 
passado, porque ela pelejou pra eu pegar o dinheiro. Por que eu não quero? 
Por quem vou plantar mandioca nenhuma!! Não vou plantar mandioca não. 
Quem vai comer depois? Aí comecei a aumentar o gado, e fui até 17 vacas 
de leite. Larguei de criar bezerro e tiro leite. Aí eu fui criando aquelas 
vaquinhas, fui aumentando, e fui tratando, no fim eu digo, eu pensei assim: 
‘Eu vou plantar roça, plantar mandioca, pagar duzentos real pra tombar o 
alqueire de terra, vou comprar calcário, calcariar essa terra, no fim quando 
eu for vender, não vou pagar essa despesa. Quanto isso, eu vou criar aí as 
minhas vacas, plantar cana e fazer ração, e tratar das minhas vacas, no fim 
do ano eu tenho dezessete bezerro, vou vender, e tenho minhas vacas. E com 
isso eu vou vivendo pra conseguir o arroz, o feijão, o sal, o café, essas 
coisas’. O leite tá dando pra nós viver, e o resto, no fim do ano tem o 
bezerro, foi o que eu arranjei, não quero mais saber de roça não. O resto da 
roça que tem aqui, vou encher tudo de pasto.91 

 
Contrapondo-se ao fato apontado na fala de Seu José, qual seja, de que “não quero 

mais saber de roça, não”, referindo-se ao desejo do roçado, observa Dona Alice, sua esposa, 

que, mesmo sendo difícil cultivar a roça, ao menos para a subsistência, “para o feijão na 

mesa”, quando se faz possível, eles plantam, tanto que: 

 
                                                 
89 ENTREVISTA. Geraldo e Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
90 No tempo da realização de parte das entrevistas, pude, pelos caminhos trilhados para a pesquisa de campo, 
bem como no assentamento em que vivem meus pais, perceber as dificuldades para comercialização da 
mandioca ‘brava’, utilizada para a produção de farinha, já que há quase dois anos na terra, devido o valor da 
tonelada (em torno de R$35,00; sendo que no ano de 2001 havia sido vendida por R$130,00) tornava-se quase 
impossível a sua arranca, pois a renda obtida não custearia o trabalho para tal. Algumas famílias optaram por 
soltar o gado dentro da mandioca; outras, por meio da cooperação, encontraram uma forma de resistir,  trocando 
os dias de serviço entre elas. 
91 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Nós não precisa comprar feijão. Nós tamos comprando agora esse ano, né? 
Mas é porque  perdemos com a seca que deu. Mas se Deus quiser, agora tá 
chovendo e ele tá doidinho pra plantar o feijão. Vai plantar. Acho que essa 
semana meu menino que tá acampado vem pra ajudar ele a plantar o feijão.92 

 
Percebe-se, na fala, à vontade do roçado, por parte de Seu José, bem como a 

continuidade das lutas na figura de “meu menino que tá acampado”, como observou Dona 

Alice. Essa questão torna-se reveladora da situação dos “agregados” no assentamento São 

Bento. Como agregados, os assentados denominam os filhos que se casam e permanecem no 

assentamento, gerando uma nova situação de sem-terra. Quando da realização das entrevistas 

no São Bento, foram vários os relatos a chamar a atenção para a organização de novos 

acampamentos na região, envolvendo principalmente os agregados. 

De forma semelhante à Dona Alice e Seu José, a narrativa de Dona Maria Helena 

aponta para as dificuldades da lavoura, mas junto a elas também o desejo do roçado. A roça 

marcara-lhe a trajetória de vida. Se a roça, nesse tempo que se apresenta, faz com que seja 

preciso “parar”, nem por isso deixa de evidenciar os marcos da memória, as recordações nela 

centradas, no dizer de Dona Maria Helena, na vida que levara na “roça”, “no mato”. Mato, 

roça, em que, se possível fosse, “a gente levava até a última hora”: 

 
[...] lavoura nós já tentemos três ano plantando lavoura, num fizemos nada 
de lavoura, num teve futuro nessa lavoura, só morremos de trabalhar. Nós 
tamos acabado de trabalhar. É tanto que nós vamos até parar, que num 
agüenta mais trabalhar, e talvez agüentava se a gente plantasse um 
pouquinho que a gente plantasse tivesse uma renda, e tivesse assim [...], a 
gente plantasse e como acabasse de plantar e a lavoura tivesse no jeito, a 
gente achasse um  filho de Deus pra vender, era bom, mais a gente lutava até 
na última hora. Mas o duro é que a gente trabalha sem puder e depois 
quando colhe aquela lavoura, ou a lavoura tá no ponto de vender, cai, num 
tem valor; e tá difícil, tá difícil aí (inaudível), mais nós fomos umas pessoa 
da roça desde quando nasceu, eu e ele, ele da roça eu também da roça, se 
criemos na roça, então se conhecemos na roça, se cas..., se namoremos na 
roça, num mato e se casemos no mato, e tamos até hoje batalhando no mato. 
Na roça e na lavoura, no sítio.93 

 
Tecendo fortes críticas ao governo devido à falta de preços para os produtos 

cultivados na lavoura, afirma Dona Francisca que o valor só “tá lá com os grandão”. Desse 

modo, explicita o porque dos assentados terem deixado, em sua maioria, de realizar o plantio. 

Isso não se deu, percebe-se, pelo desejo de “deixar de tocar a roça”, mas em vista das 

condições em que se encontram, derivadas do descaso do governo em proporcionar as 

condições mínimas para a pequena produção. Nesse aspecto, observa essa entrevistada que:  

                                                 
92 Idem. 
93 ENTREVISTA. Maria Helena. São Bento, setor III, 01/07/2002. 
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Tô perdendo as esperanças de eu trabalhar na terra por causa do preço dos 
mantimentos que a gente planta que não tem valor. Tem valor sim quanto tá 
lá com os grandão lá, aí tem preço. Mas pra nós aqui não tem. Então é isso 
que muitos tão deixando de tocar roça. Num é porque são vagabundo, 
porque não dá mais. Eu mesmo tô cansada de trabalhar e não ter valor, o que 
nós trabalha. Aí crio o gado. Do gado que eu sobrevivo. Tiro meus quarenta 
litro de leite agora. Dá muito bem pra mim comer. 94 

 
Quanto a essas dificuldades, conta Ivanice o que fez com que deixassem de 

cultivar a terra. De forma similar à Dona Francisca, a sua narrativa é significativa para se 

compreender os rumos tomados pela política agrícola brasileira nas últimas décadas do século 

XX até o tempo de conclusão da pesquisa. Assinala essa narradora que: 

 
[...] numa época eu comprei um fusca, eu plantei [...], um fusca de pobre, é 
de pobre mais eu, mais pra mim que nunca tive nada, comprei um fusca. Aí 
da outra vez, na outra colheita eu já perdi o fusca; porque, realmente num 
deu pra nada, até tirou o que eu tinha, então eu nunca mais plantei. Pensei 
agora eu vou plantar só vaca e colher bezerro, porque é melhor, eu trabalhei 
bastante.95 

 

Como se depreende dessas entrevistas, grande parte dos assentados ressalta a 

desilusão em vista da política agrícola dos governos estadual e federal. Angustia-lhes a 

situação de vida e de trabalho no campo, o que lhes propicia um cotidiano de carência dos 

mínimos vitais, ao não conseguirem viver da forma como sonhavam no tempo do 

acampamento. Entrementes, as narrativas das dificuldades vividas na terra não implicam a 

negação da relevância da luta travada para conquistá-la e para nela permanecer. 

Diferentemente é a situação daqueles poucos que trazem consigo alguns recursos 

para investir nas primeiras atividades na área ou mesmo daqueles que não participaram do 

processo de ocupação e do acampamento que, no caso desse assentamento, mostrara-se longo, 

adentrando na terra, em número pequeno, por meio da “compra de direito do lote” ou 

“pagamento de benfeitorias”.  

O trecho retirado do relato de Ivan, torna-se significativo para se compreender o 

modo como as famílias vêm resistindo no interior desse assentamento, ao apontar para o 

quadro de carências vivido por grande parte dos assentados. Os apontamentos desse 

entrevistado explicitam, de certa maneira, o que pude apreender no assentamento São Bento: 

 

                                                 
94 ENTREVISTA. Francisca. São Bento, setor III, 01/07/2002. 
95 ENTREVISTA. Ivanice e Ivanisia. São Bento, setor IV, 02/07/2002. 
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Em relação às condições das famílias da São Bento, eu digo que tem três 
condições estabelecidas e diferentes: Primeira, tem em torno de [...] eu diria 
quase até 10%, não dá isso, mas vamos por aí, 10% das famílias tão bem 
estabelecidas. E essas famílias que estão bem estabelecidas é porque 
trouxeram alguma coisa de fora, alguma estrutura, alguma coisa que já 
tinham ou tinha assim um grau cultural em relação à questão da agricultura 
bem compensado, quer dizer, já haver trabalhado aí, são famílias nesse 
sentido. Segunda, tem uma outra parte das famílias da São Bento que veio aí 
e conseguiu tocar o barco, quer dizer, ele não está tão bem, mas [...] na 
verdade é a grande maioria, vamos dizer, é a grande parte, mas eles tão 
tocando o barco. Eles têm o arroz e o feijão, eles têm uma coisa ali, têm [...] 
eles tem uma situação ali mais ou menos definida e, geralmente essas 
famílias são as que sobrevivem do leite, quer dizer, eles não têm uma renda 
mínima, mas têm sustentinho ali. Terceira, tem umas outras que são as 
famílias que não conseguiram criar uma condição, ou seja pelo fato de ter 
pouca mão-de-obra na família, ou seja, pelo fato até mesmo da questão do 
conhecimento, quer dizer, sem querer ser preconceituoso, mas isso afeta 
muito hoje [...] Eu acho que foi o grande problema que essas famílias 
encontraram, o grande problema foi a assistência técnica. Mas, mesmo 
assim, essas famílias ainda permanecem lá, ou trabalhando na diária pra uns 
ou como o pessoal diz, é ..., uns dizem arrendando pasto, outros dizem que 
eles tão vendendo capim, na verdade é a comercialização do capim, que é 
uma outra coisa, e aí os técnico do Estado só tá querendo saber se ele tá certo 
ou não tá certo ao invés de realmente procurar descobrir qual que é o 
problema do indivíduo assentado, do indivíduo cidadão. Bom, e aí têm umas 
outras pessoas que não conseguiram passar nem por isso que ta aí, que até 
mesmo acharam um jeito de vender os lotes, ou... quer dizer, um jeito eu 
digo... ele foram pra tentar procurar uma condição de sobrevivência na 
cidade, isso é uma quantia mínima, eu acho que se der em torno de uns 5% a 
6%.96 

 

Mesmo diante das intempéries vividas na luta cotidiana na terra, percorrendo as 

estradas que cortam os sítios em todo o assentamento, o que percebo é um mosaico de 

pequenas propriedades, de diversas faces, em que, se as dificuldades permeiam o modo de 

vida e de trabalho, o tempo em que se vive legitima também a alegria pelas conquistas, por 

estar “em cima da terra”, semelhante ao que assinala Simonetti, ao escrever sobre os 

camponeses de Promissão e o significado do assentamento para eles: 

 
Não é somente o lugar da produção, mas também o lugar da realização da 
vida. A luta pela terra é mais ampla. É a luta pela vida, não pela terra strictu 
sensu. E a vida, para esses camponeses, como se verifica em seus relatos, 
não é somente ter comida, ter casa, mas uma vida plena, uma vida cheia de 
significados, na qual aquilo que eles crêem tem possibilidade de continuar 
sendo respeitado e existindo: sua cultura, sua autonomia, sua visão de 
mundo, sua capacidade de crescer a partir de suas próprias potencialidades, 
enfim seu universo simbólico. (1999, p.71) (grifos da autora) 

 

                                                 
96 ENTREVISTA. Ivan. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
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A percepção de que poderiam redefinir os próprios caminhos por meio de seus 

passos, é elemento constitutivo das histórias narradas nos quatro setores. Salienta-se ainda a 

leitura de que é preciso prosseguir com as práticas de luta junto ao Movimento, para que elas, 

bem como os seus frutos, dêem-se de forma contínua.  

As fazendas que circundavam o assentamento São Bento foram quase todas 

ocupadas, dando lugar aos assentamentos e expressando uma nova tonalidade para a paisagem 

que se resumia ao capim e ao gado97, já que homens, mulheres e crianças demonstram, com 

suas roças, suas vaquinhas e pequenas criações, a possibilidade de humanização da paisagem. 

Os relatos são categóricos na exposição da importância de se prosseguir junto ao 

Movimento Sem Terra, como se depreende nos trechos da fala de Dona Creuza: 

 
Hoje o assentado tem mais consciência da luta do que os acampados, porque 
eles vão chegando novos, né? Então, nós hoje, a gente atua ainda, né? Se 
hoje tem ocupação, se hoje tem alguma coisa, os assentado até hoje luta. Nós 
não cruzamos os braços não, nós até hoje lutamos. Os assentados vai pra luta 
sim. Não é porque hoje nós, eu tenho um pedaço de terra que hoje eu me 
entreguei, eu não tô parada não. Nós ainda continuamos lutando porque nós 
temos a nossa linha de crédito, nós temos que brigar por ela. E quando você 
vai pro acampamento, quer dizer, pro assentamento você tem energia, você 
tem todo o seu direito de pegar ali sua linha de crédito, que é pouco que o 
governo repassa. Mas a gente tem que lutar por ela. Então a nossa luta não 
pára, ela não é ali de falar ‘ah, eu tô com meu pedaço de terra, eu tô 
acomodado’. Não, nós continuamos lutando sim pelos nossos direito e 
ajudando nossos companheiros a lutar por um pedaço de terra, aqueles que 
vem chegando, a gente vai e ajuda sim.  
 
[...] se você não fizer a luta não tem como você conseguir um pedaço de 
terra, porque o governo, ele fala, ‘você vai lá no correio, faz a sua inscrição 
pro seu pedacinho de terra’, mas é mentira, porque ele não dá nada pra 
ninguém através do correio. Se você não acampar, não lutar pra pegar seu 
pedacinho de terra e fazer pressão em cima das terras e em cima de áreas 
devolutas, você não consegue seu pedaço de terra. 98 
 

Na análise dessa entrevista percebo a ênfase à palavra luta presente na memória de 

Dona Creuza, ao referir-se a ambos os espaços - do acampamento ao assentamento – como 

lugares de constantes lutas. Diante disso, uma das preocupações desta pesquisa fundamentou-

se em entender as múltiplas dimensões que a vida carrega para os camponeses, tanto em vista 

de suas práticas e representações estabelecidas na “terra de trabalho” quanto em meio às ações 

                                                 
97FERNANDES, B. M. (2001, p.73), discutindo o processo de “espacialização e territorialização” da luta pela 
terra nas ações do MST, referindo-se à região em estudo, reitera as grandes vitórias no que concerne à conquista 
das áreas devolutas no município de Mirante do Paranapanema, antes centradas nas mãos do latifúndio: “Raros 
exemplos são os municípios de Mirante do Paranapanema – SP, Ronda Alta-RS, e Pontão – RS, onde os sem-
terra conquistaram a maior parte dos latifúndios”. 
98ENTREVISTA. Creuza. São Bento, setor II, 02/05/2002.  
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coletivas da organização, enfocando valores a norteá-las em diferentes tempos. Questões que 

contribuíram (e contribuem) largamente para a constituição do MST na região.   

O setor II traz consigo um número expressivo de militantes e de dirigentes do 

MST, oriundos da luta desde o tempo dos acampamentos. Se alguns desses sujeitos, no 

presente, não permanecem interinamente na organização, na medida em que o trabalho na 

terra exige o tempo do cotidiano, nem por isso deixam de participar das práticas e 

representações tecidas por esse Movimento, a exemplo do que se pode depreender do relato 

de Dona Creuza e de vários outros assentados, homens e mulheres que se orgulham de ter sido 

(e de ser) parte constitutiva do MST.  

Dirceu ilustra esse processo, permanecendo até os dias atuais na militância desse 

Movimento, mesmo que hoje se volte mais para o trabalho no lote, para a “terra de trabalho”. 

Esse camponês aponta para as dificuldades provenientes da forma como as políticas de 

reforma agrária vêm sendo implantadas na região e no país. Observa ainda a sua concepção de 

reforma agrária, que não se limita à distribuição de terras, já que remete à necessidade da 

conquista de novos direitos:  

 
[...] eu me sinto contente por eu, como pessoa, ter participado de todo o 
processo. Então eu quase me sinto com o dever cumprido, mas ainda não, 
porque falta muito aqui pra ser uma reforma agrária verdadeira né? Falta... 
não é uma reforma agrária autêntica, ou seja, uma reforma como a gente 
pensava que poderia ser. Eu vejo bastante terra, bastante família assentada, 
mas bastante dificuldade para poder se manter e estar aqui hoje, e eu acredito 
que se os assentados, se o povo que está assentado não tem, não tiver 
disposição para continuar a luta, nós vamos enfrentar muita dificuldade 
ainda aí pra frente, porque o que tá colocado hoje não é [...] a pequena 
propriedade não está assim, vista pelo governo [...] como uma propriedade 
para o desenvolvimento. Então os grandes poderosos aí tão apostando nas 
grandes empresas rurais e nós tamos achando que a reforma agrária ela é um 
meio onde a gente possa colocar as pessoas que têm um mínimo de 
dignidade, ou seja, de ter o mínimo de seus direitos garantidos, ou seja, uma 
casa pra morar, ter um lugar pra trabalhar e ter de onde tirar o sustento para 
sua família. Nós vemos dessa forma, mas precisamos ainda de muita luta pra 
nós poder ter isso garantido.99 

 
Se esses camponeses optaram por formas de produção que não tenham sido 

necessariamente a do trabalho coletivo, como se depreende nesse assentamento e nas outras 

realidades analisadas, isso não quer dizer que não tenham do processo de lutas a 

compreensão, evidenciada em práticas outras que não passam, necessária e exclusivamente, 

pelo modo como trabalham a terra, mas também pelas relações sociais, culturais, políticas, 

                                                 
99ENTREVISTA. Dirceu. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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econômicas, etc., estabelecidas em meio às lutas e ao cotidiano desde o tempo do 

acampamento. 

Os apontamentos de Jovchelovitch são fundamentais para se pensar a necessidade 

de apreender as diferenças no lidar com o outro, o “cuidado”, conforme Boff (1999), preciso 

para que não se incorra na interpretação que nega os camponeses como sujeitos da história. 

Negando, com isso, a possibilidade de apreender a condição de seres objetivos e subjetivos, a 

expressar modos de ser e de pensar imbuídos de subjetividades e de saberes oriundos tanto da 

vivência em meio ao mundo das relações de produção, quanto das relações sociais, da cultura, 

da política, demonstradas nas práticas e representações camponesas. Segundo Jovchelovitch: 

 
É o espaço entre o sujeito e seu outro, mediado pela comunicação, pelas 
relações, instituições, posicionamentos, identidades e poder, entre tantos 
outros atos comunicativos, que dá conta da realidade precária, e ao mesmo 
tempo sólida, dum mundo objetivo. Sem ela, não haveria as referências 
contra as quais a ação subjetiva poderia ocorrer. É por isso que o sujeito 
simbólico não está centrado em si mesmo, mas emerge em relação a algo 
que lhe é alter, distinto do que ele é. Da mesma forma, esta é a razão pela 
qual a ordem do símbolo se funda na alteridade. (1998b, p.79) (grifo da 
autora) 

 

Essa discussão remete ao campo das representações, por possibilitar a percepção 

de homens e mulheres que formulam suas imagens, seus sonhos, suas utopias, interagindo 

com o meio social, político, econômico, cultural etc., em vista de posições singulares 

assumidas nesse espaço, mas também do estabelecimento de planos comuns, que podem 

apresentar-se de diferentes formas, as quais não se limitam necessariamente ao que grande 

parte da organização do MST considera como ideal, como, por exemplo, o trabalho coletivo, 

mas sem que isso venha impossibilitá-los de realizarem-se como parte e todo, ou mesmo 

inibir o pesquisador da análise e crítica da maneira como são conduzidas, vividas e 

representadas as diversas práticas e representações desses camponeses.100  

 
4.4. O setor I do assentamento São Bento: práticas e representações 
comunitárias... 

 

Conta coisas do começo, depois conta do meio, conta do fim, 
depois volta pro começo de novo. E é assim, né? Mas é como 
se diz, tudo tá lembrado.101 

                                                 
100 Por essa leitura, salienta JOVCHELOVITCH (1998b, p.81): “Representações expressam identidades e afetos, 
interesses e projetos diferenciados, referindo-se assim, à complexidade das relações que definem a vida social. 
Entender a sua conexão fundamental com modos de vida significa entender a identidade possível que um sistema 
de saberes assume num tempo histórico dado”. 
101 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Para discutir as práticas e representações dos camponeses assentados no setor I, 

tomando como referência suas memórias, faz-se necessário apresentar esse setor como um 

diferencial no corpo da abordagem, na medida em que as evidências expressam elementos 

inscritos no modo de vida e de trabalho dos homens e mulheres que o compõem, os quais 

diferem dos apreendidos em outros lugares, particularmente no que se refere ao trabalho na 

terra e ao sentido de comunidade atribuído pelo “grupo”.  

Por privilegiar os momentos de luta, seja pela terra, seja na terra, as 

representações construídas pelos sujeitos que fazem parte desse setor se somam às dos demais 

ao desenharem o nascimento do MST pelos campos do Pontal. Se as práticas dos 

assentamentos, como sugere Caume (2002), acenam mais para a marca do conflito, da disputa 

de espaços pelos agentes mediadores, é possível pensar também, a partir das evidências 

históricas, o sentido da “comunidade”, atribuído por aqueles que nesse lugar vivem. Bem por 

isso que este item traz consigo, pela “experiência”, elementos da cultura que se somam à 

religiosidade, dentre outros fatores, buscando demonstrar o que se vive e o que se sonha neste 

setor. 

E. P. Thompson em sua obra “A miséria da teoria ou um planetário de erros”, 

título que se refere à teoria de Althusser, assinala a importância de se apreender a 

“experiência” para a compreensão de que são os homens e mulheres que a tecem, que fazem a 

história, tanto pelo pensamento como pelo ser social. Assim: 

 

A experiência não espera discretamente, fora de seus gabinetes, o momento 
em que o discurso da demonstração convocará a sua presença. A experiência 
entra sem bater à porta e anuncia mortes, crises de subsistência, guerra de 
trincheira, desemprego, inflação, genocídio. Pessoas estão famintas: seus 
sobreviventes têm novos modos de pensar em relação ao mercado. Pessoas 
são presas: na prisão, pensam de modos diversos sobre as leis. Frente a essas 
experiências gerais, velhos sistemas conceptuais podem desmoronar e novas 
problemáticas podem insistir em impor sua presença. (1981, p.17) 

 
Foi desse modo que as experiências das famílias desse setor adentraram na 

pesquisa. Não pediram licença para a constituição de uma discussão num item em separado, 

mas as suas práticas tornaram imperativo que fossem pontuadas desse modo. Não são lutas 

diferentes daquelas que ocorreram por todo o interior do São Bento, Che Guevara/Santa Clara 

e grupo dos nove, afora outros espaços de luta, mas trazem consigo especificidades que 

sustentam esta análise.  
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Seu José Munis e Dona Alice, relembrando suas histórias de luta, desde os 

primeiros acampamentos do MST na região, contam que havia, já naquele tempo, a união 

entre o grupo que permanecera nesse setor. Nas palavras de Seu José: 

 
Nós era tudo unido, tanto homem quanto mulher, como criança, tudo era um 
pessoal tudo unido, principalmente esse grupo nosso, melhor ainda, porque  
é um pessoal simples, é um pessoal muito católico, de muita oração, reza 
terço quase todo dia. Nós quando tava no acampamento, todo sábado tinha 
missa, até hoje todo sábado tem missa. Hoje é na casa de um, amanhã é na 
casa de outro [...].102 

  
De forma semelhante a Seu José, afirma Dona Luzia que em relação às práticas 

realizadas, essas se dão como se fossem uma “família”, sendo “boa união a nossa”. Também 

essa senhora aponta para o fato de que estiveram juntos desde o princípio das lutas na 

ocupação da fazenda Nova Pontal:  

 
[...] a nossa comunidade aqui é um grupo que vem desde o começo, a gente 
sempre ficou em grupo junto. Conseguimos pegar nossa terra com nosso 
grupo tudo vizinho, então a gente é assim como uma família quase. Então 
todo mundo colabora, todo mundo [...] tem grande união. Se é pra ir numa 
missa nossa comunidade tá em peso, uma festinha nossa comunidade tá em 
peso, todos unidos. É uma boa união a nossa, graças a Deus.103 

 

Esse setor é chamado pela maior parte dos homens e mulheres que nele vivem 

pelo nome de “Santo Antonio”, antiga denominação de uma das partes da fazenda São Bento. 

No trabalho de coleta de relatos, deparei-me com a troca de dias de serviço entre as famílias 

desse lugar. Na concepção de alguns dos camponeses, essa prática ocorre como uma “forma 

de mutirão”, momento em que cooperam entre si, principalmente para a realização da 

colheita.  

Laís Sá, ao discutir as diversas formas de cooperação, com enfoque para o 

trabalho na roça e as atividades comunitárias, como o trabalho familiar, a troca recíproca de 

trabalho e venda de trabalho, observa que em relação à segunda, ou seja, a “troca-de-dia”: 

[...] é uma exigência do processo de produção familiar, nas etapas que 
exigem força de trabalho adicional. Todos os membros da família podem 
trocar dia, sempre para atender às necessidades da família e não as 
individuais: o filho pode pagar o dia de trabalho que outro homem deu na 
roça de seu pai, e também a mulher pode fazê-lo, de acordo com as etapas 
que exigem mais as suas tarefas específicas, segundo a divisão de trabalho 
por sexos. Indiretamente, a troca-de-dia visa o fornecimento à família de 
bens considerados prioritários (os que são supridos pelo trabalho familiar). 
(1984, p.28) 

                                                 
102 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
103 ENTREVISTA. Luzia. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
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Essa forma de trabalho, mesmo que seja “uma exigência do processo de produção 

familiar”, já que se faz presente no tempo de maior precisão, se pauta ainda, no caso do Santo 

Antonio, segundo os entrevistados, pelo companheirismo, pelo compadrio e pelas relações de 

vizinhança em ações estabelecidas desde o tempo do acampamento. Pude perceber ainda o 

elemento religioso como um alicerce para as práticas comunitárias desenvolvidas nesse setor. 

Ressalta-se na troca de dias de serviço, a preservação de um valor secular de 

cooperação, de ajuda mútua, pois, ainda que as roças sejam cultivadas individualmente, os 

frutos do trabalho, quando se faz necessário, são colhidos por meio do trabalho coletivo. Para 

a compreensão do cotidiano na “terra de trabalho”, é possível, desse modo, apreender outros 

valores que não necessariamente os que se fundamentam, pura e exclusivamente, no princípio 

da propriedade privada ou do individualismo a alicerçar a vida dos camponeses, a retirar-lhes 

os sonhos e a possibilidade da fraternidade e da partilha. 

Nessa perspectiva, Woortmann ainda que não trate especificamente do tema em 

estudo, tece considerações relevantes para se pensar o que ocorre nesse setor: “[...] a troca de 

tempo, além de responder a uma necessidade prática, possui também um significado 

simbólico. Não se está apenas produzindo um roçado; esta se reproduzindo uma 

comunidade”. (1990, p.32)  

Essa prática é ilustrativa para se pensar o assentado, podendo representar-se como 

ser indivíduo e coletivo de modo inter-relacionado, sem necessariamente uma dissensão da 

vida e do trabalho. Parto da premissa de que não há, então, para grande número de assentados 

nesse setor, uma diluição das partes ou do todo no momento em que a “troca de dias de 

serviço” se efetiva, como também em meio a outras relações que são ali estabelecidas. Sendo 

partes, se compreendem como todo. Sendo todo, as partes não são diluídas, fortalecem-se nos 

saberes da comunidade e nas necessidades que o cotidiano apresenta, desde as que surgem no 

dia a dia do trabalho na roça à participação nos terços, novenas e mesmo em outras práticas 

erigidas pelo MST.  

Compreendo, então, que o ser indivíduo e coletivo para essas famílias, refere-se 

em alguns momentos, a uma forma de trabalho e de vida que diz respeito ao ser relacional. Ou 

seja, não se trata de uma concepção totalitária do coletivo ou, por outro lado, do indivíduo, 

mas a compreensão de que sendo relacionais, guardam em si singularidades e pluralidades, 

identidades e alteridades. A afirmativa de Guareschi é extremamente rica para essa 

compreensão:  
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É relativamente claro que para mim é possível conceber o ser humano como 
algo que não é, de modo algum, alguém ‘isolado’, ‘separado’ de tudo o mais, 
de um lado, nem alguém que é apenas ‘peça de máquina’, de outro. E aqui 
nos valemos do conceito de relação. (1998, p.153) (grifos do autor) 

 

Dona Aparecida afirma: “[...] nós tem a nossa comunidade aqui” e “[...] a gente se 

dá muito bem com os nossos vizinhos”. Essa camponesa chama a atenção ainda para o 

elemento religioso compreendido como unificador da comunidade, ao assinalar que: “Então 

tem muita reza, missa, novena, e o povo tem muita fé aqui”.104  

D’Aquino, discutindo o assentamento de trabalhadores rurais de Promissão, SP, 

aponta para a poética do tempo e do espaço vivida por esses camponeses. Partindo de 

elementos como a terra, a autonomia, a opção de trabalho, a mudança de conceito do lote para 

o sítio, essa autora busca compreender como os homens e mulheres vivenciam a terra, a sua 

poética. Suas considerações se assemelham ao que apreendo nesse setor, ao afirmar que: “Os 

laços de integração comunitária são alcançados pela via do compadrio, do parentesco, das 

trocas e das rezas. O cimento que une esse grupo é a solidariedade vicinal”. (1996, p.10) 

Seu Geraldo, de modo semelhante ao Seu José, afirmando a existência da união no 

“grupo”, observa que as famílias assentadas no Santo Antonio estiveram juntas, “unidas” 

desde o tempo do acampamento, o que lhes proporciona uma certa identidade, favorecendo as 

práticas coletivas nesse lugar de “morada da vida”: 

 
Então graças a Deus, aqui nós tem um grupo muito unido, aqui 
principalmente pra trabalhar. Nós trocamos dia de serviço com [...] um, com 
o outro e sempre quando tem alguma festinha aqui de aniversário nós tamos 
tudo junto, graças a Deus. Os meus vizinhos aqui pra mim não precisa 
melhor, tudo bom, bacana mesmo. A vivência nossa aqui, graças a Deus 
entre nós aqui é boa, boa mesmo.105 

 
Esse narrador e Dona Severina, sua esposa, discorrem sobre a contribuição da 

Igreja Católica, por meio do padre João, responsável pela paróquia de Mirante do 

Paranapanema, no tempo do acampamento, quando ele realizava na paróquia desse município 

várias arrecadações de alimentos para as famílias acampadas. No presente, conforme esse 

casal, uma vez por mês, são eles que retribuem a solidariedade vivida no acampamento: “[...] 

nós fazemos uma cesta, entre nós aqui, os companheiros, nós fazemos uma cesta e mandamos 

pra Mirante. Então o padre vai repartir pra aqueles que ele vê que necessita”.106 

                                                 
104 ENTREVISTA. Aparecida. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
105 ENTREVISTA. Geraldo e Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
106Idem. 
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Afirmam com convicção que “o pouco que a gente tem, a gente reparte”. Chama 

atenção o elemento da solidariedade presente no setor quando do “cuidado” em relação ao 

outro, no sentido empreendido por Boff (1999), germinado desde o acampamento, ao 

partilharem das dificuldades, das carências, mas também dos sonhos e das utopias, ao 

buscarem a terra prometida e viverem-na como esperança no cotidiano das cidades de lona. 

Fazer com que a esperança permaneça no assentamento, no caso desse setor, é um exemplo da 

possibilidade de apreender saberes outros que, oriundos do trabalho individual, sinalizam para 

a compreensão de que enraizados na condição de camponeses, saberes coletivos foram 

retomados para o fortalecimento e redefinição dos passos no novo tempo.  

Ser sem-terra como expressa a memória desses sujeitos, demonstra, de certa 

maneira, uma categoria identitária, costurada desde as ocupações e os acampamentos ao 

assentamento, avançando para além da pecha do “individualismo”, atribuída aos assentados 

por parte de publicações do MST, o que não quer dizer a inexistência da distinção. 

Isso é possível depreender também do relato de Dona Luzia, ao narrar as relações 

comunitárias entre a vizinhança e a troca de serviços, vista por ela como forma de “multirão”, 

principalmente na época da colheita, a exemplo da arranca de mandioca, quando se faz 

necessário um número maior de pessoas:  

 
[...] quando chega assim numa época de arrancação de mandioca, uma 
colheita, então tem que ser muita gente, aí é no caso que a gente tem que 
trocar dias, né? Trabalhar tipo multirão. Vai todo mundo na roça de um, 
quando termina vem na roça do outro; quando termina vai na roça do outro, 
e assim pra frente.107  

 
Contando sobre a “turma” a compor esse setor, observa Seu José Munis que: “[...] 

não é uma turma de bagunceiro, não é uma turma de bagunça, de briga, bagunçada, não era 

[...] é uma turma de paz, né? De alegria. Então nos quando viemos, ficamos nessa parte e 

tamos aqui até hoje”.108  

Nas falas desses assentados destaca-se, como salientado, o elemento religioso a 

unificar as relações comunitárias. É a partir dessa dimensão que a comunidade, como 

evidenciou Dona Luzia, consegue se constituir, se realimentar. As entrevistas comungam de 

tal leitura. Nessa perspectiva, Caldart salienta que: “Nenhuma luta é apenas econômica ou 

política. Ela diz respeito a toda existência humana. É também cultural, ou seja, ideológica, 

simbólica, religiosa, afetiva”. (1987, p.11) 

                                                 
107 ENTREVISTA. Luzia. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
108 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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Narram as dificuldades, particularmente no que se refere à política agrícola 

destinada aos pequenos agricultores, por parte do governo, mas, entrelaçado ao vivido no 

cotidiano da produção, surge o companheirismo entre a vizinhança, expondo relações que 

ultrapassam as cercas, dando um sentido diverso à leitura de que elas, por si só, 

individualizam.  

O documento interno do MST, intitulado “Pedagogia do trabalho com os 

assentamentos”, ao discorrer sobre a cooperação, afirma a sua importância, estimulando-a, 

mas sem que, necessariamente, suprima a relevância de outras formas de produção, a exemplo 

do trabalho individual ou familiar. 

 
[...] é preciso fazer a autocrítica, não significa que devemos parar e 
estimular, cada vez mais, a cooperação em geral a partir do convencimento e 
não como pacote. Bem como respeitar e trabalhar com todas as famílias dos 
assentamentos, mesmo os individuais. Existem outras formas de cooperação, 
não só da produção, que podem ser desenvolvidas nos assentamentos, e 
efetivamente já acontecem, como por exemplo, como projeto de 
transformação, que é bem maior do que a cooperação agrícola. A idéia de 
que todas as famílias estejam num núcleo ou grupo do MST, é uma meta a 
ser alcançada, não uma regra de enquadramento.109 

 
Esse documento ultrapassa a leitura expressa em parte dos cadernos de formação 

do MST, qual seja, a afirmação de que o trabalho individual no assentamento serve como 

sustentáculo para os “vícios” e a imposição de limites ao campesinato. Ao apontar para a 

necessidade de se fazer a “autocrítica”, essa fonte pontua uma discussão importante para o 

Movimento e para a continuidade de sua representação, já que demonstra a necessidade de 

rever posições quase que “consagradas” em seu interior.  

As conclusões de Schreiner, derivadas de seu estudo sobre a organização da vida 

cotidiana nos assentamentos rurais da região sudoeste e oeste do Paraná, são particularmente 

sugestivas para compreender o que ocorre nesse setor, podendo ser estendidas - guardadas as 

suas especificidades - para os demais lugares e sujeitos pesquisados. Para esse autor: 

[...] a maioria das famílias rejeitam as formas fechadas, principalmente as 
exclusivamente no coletivismo. O que elas buscam através da luta pela terra 
é a recriação de um modo de vida camponês, cujos fundamentos são o 
trabalho familiar em lotes que sejam seus e em relações de cooperação 
comunitárias. Não se trata de mera restauração do passado, mas de escolhas 
de valores. A terra, o trabalho, a família e a liberdade, são elementos 
importantes no universo camponês brasileiro: a terra como patrimônio da 
família, sobre a qual se realiza o trabalho, que constrói a família- a terra 
como valor de uso e não para fins mercantis. (2002, p.307) 

 
                                                 
109MST. Pedagogia do Trabalho em assentamentos. São Paulo, 2001, p.3. (mimeografado) (apud. SCHREINER, 
2002) 
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Como um exemplo de força e dos valores desses camponeses, eu não poderia 

deixar de apresentar algumas passagens da entrevista com Dona Basília, uma senhora de 

idade avançada, cuja expressão e tonalidade da voz evidenciam os traços de sua história de 

vida marcada pela constante “peleja”. Ao ser indagada se já trabalharam e, se, no tempo 

presente, ainda trabalham com o roçado, afirma que o cultivo é pequeno, pois é somente ela e 

a filha que cuidam da terra, daí a opção pelo gado, o que, conforme essa senhora, também se 

dá pelo prazer em com ele “pelejar”, já que “a vontade pede pra pelejar com o gado”:  

 
[...] eu fui criada pelejando com o gado, pelejando com o gado, viu? Aí eu 
peguei vaca batedeira que vinha em riba da gente, laçava e tirava o leite. 
Mas agora? Agora eu já tô com [...] já tô criando medo, né? Porque eu já tô 
velha, não posso mais pelejar, né? [...] E roça, pelejo também com roça, mas 
não, mas não posso mais, né? Já to velhinha demais também, né?110 

 

A peleja marca a história de vida e de trabalho de Dona Basília. O seu relato fora 

marcado por sentimentos diversos, choros, frases entrecortadas por pausas, silêncios, a expor 

as marcas da saudade de seu esposo, Seu Paulinho, que “viajou e não voltou mais”. Ele 

falecera, conta sua neta, logo após a conquista da terra. Num misto de tempos que se 

entrelaçam, passado e presente se misturam, se entrecruzam nessa fala, principalmente ao 

relembrar o acampamento em que seu esposo ainda se fazia presente, bem como o que se vive 

no presente, particularmente em relação à prisão de José Rainha. 

Lembro-me da expressão de Dona Basília, dando o direcionamento à entrevista, 

ao indagar com o olhar interrogativo e inquiridor qual era a minha posição diante da prisão de 

José Rainha - ocorrida em maio de 2002, momento em que eu desenvolvida uma das partes de 

meu trabalho de campo -, ordenando que eu partilhasse de sua posição, qual seja, a de defesa 

inconteste a Rainha. Ao contar que sua filha se encontrava em Teodoro Sampaio, participando 

de um ato organizado pelo MST contra essa prisão, indagou Dona Basília: “[...] você não é do 

lado do Zé  Rainha? Ou você é do lado que Zé Rainha tá preso?” 

Essa entrevista tornou-se reveladora da inversão dos papéis atribuídos no seu 

desenrolar. Da posição de quem estava conduzindo, passei a ser questionada, sugerindo uma 

mudança na relação de poder estabelecida entre entrevistador/entrevistado, questão que se 

mostrou rica para se pensar a dinamicidade das fontes orais, como pontuo na Introdução desta 

pesquisa, ao discutir o trabalho com essas fontes. 

O trecho em que Dona Basília narra a chegada no assentamento torna-se 

fundamental para o revelar da mistura entre passado e presente. Ao mesmo tempo em que 

                                                 
110 ENTREVISTA. Basília e Josefa. São Bento, setor I, 08/05/2002. 
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recorda a presença de seu esposo, evidencia a sua ausência, “ele saiu e nós fiquemos aqui”, 

afirmando que permanecera com a sua filha na terra. Nesse mesmo momento recorda a 

manifestação ocorrida em Teodoro Sampaio e assinala: 

 
Aí nós viemos pra aqui, e aí ele foi [...] nós tava acabando aqui, pra nós vim 
mudar e fazer a casa aqui. Aí foi quando que ele saiu e nós fiquemos aqui, eu 
mais Maria, e nós fizemos essa casinha aí óh, dessas tabuinhas tudo podre aí 
oh. Tamos aqui até o dia que Deus quiser. Aí ela foi,(referindo-se a filha) viu  
o recado pra ir todo mundo pra lá hoje, aí ela foi. Dizia no rádio aí que era 
pra ir. Se não pudesse os donos não pudesse ir e tivesse filho, mandasse os 
filho ir, sabe? Aí ela não tinha filho, ela foi, né?111 

 

O relato de Dona Basília evidencia múltiplas dimensões no fazer-se da luta pela 

terra e para nela permanecer. Como se tivesse ido fazer uma viagem, ela narra a partida de 

Seu Paulinho. Ao mesmo tempo em que carregada de tristeza ao relembrar o outrora, a sua 

fala mostra-se enfática no que diz respeito ao que se vive no presente, salientando ainda a 

necessidade da luta: “Nós vivia tudo de ombro a ombro, tudo bem unidinho. E agora, agora a 

gente tem que se unir de novo, né?”  

Objetividade e subjetividade compõem essa narrativa. Ao mesmo tempo em que 

discorre sobre a produção, a peleja com o gado, sua memória se volta para a saudade, 

parecendo servir-lhe de alimento para o que se vive na atualidade. Não se pode omitir esse 

imbricamento de sentimentos amalgamados entre a memória de outrora, das perdas que tivera 

no decurso da luta, com o que se apresenta, ou seja, a percepção das lutas coletivas, tendo em 

Rainha essa representação112. Desse modo, as considerações de Paulo Freire são fundamentais 

para se compreender a dimensão de inter-relacionamento entre a subjetividade e a 

objetividade, entre o sujeito e o objeto: 

 
Aqui nós tocamos em um dos problemas fundamentais que sempre 
preocupou a filosofia e, de modo especial, a filosofia moderna. Refiro-me à 
questão das relações entre o sujeito e objeto; consciência e realidade; 
pensamento e ser; teoria e prática. Toda a tentativa de compreensão de tais 
relações que se funde no dualismo sujeito-objeto, negando assim a unidade 
dialética que há entre eles, é incapaz de explicar, de forma consistente, 
aquelas relações. Rompendo a unidade dialética sujeito-objeto, a visão 
dualista implica na negação ora da objetividade, submetendo-a aos poderes 
de uma consciência que a criaria a seu gosto, ora na negação da realidade da 
consciência, transformada, desta forma, em mera cópia da objetividade. Na 
primeira hipótese, caímos no erro subjetivista ou psicologista, expressão de 
um idealismo antidialético pré-hegeliano; na segunda, nos filiamos ao 
objetivismo mecanicista, igualmente antidialético. Na verdade, nem a 

                                                 
111 ENTREVISTA. Basília e Josefa. São Bento, setor I, 08/05/2002. 
112 Esta questão acerca de José Rainha, de suas práticas e representações pelos campos do Pontal, será pontuada 
no capítulo seguinte. 
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consciência é exclusiva réplica da realidade nem está é a construção 
caprichosa da consciência. Somente pela compreensão da unidade dialética 
em que se encontram solidárias subjetividade e objetividade, podemos 
escapar ao erro subjetivista como ao erro mecanicista e, então, perceber o 
papel da consciência ou do ‘corpo consciente’ na transformação da 
realidade. (1987, p.133) (grifos do autor) 

 
Exemplos como os relacionados, evidenciam formas de cooperação, de sentir 

acerca da terra, do trabalho e da vida, decorrentes de ações que, envoltas num sentido de 

comunidade, apontam para os limites da interpretação de que a consciência política emerge 

exclusivamente pelo trabalho coletivo, para daí dar-se a emancipação e a libertação 

camponesa.  

O relato de Seu Cícero traz consigo o elemento da luta na percepção do que 

significa a “reforma agrária” e as ações do MST em contraponto ao Estado, o qual, em sua 

concepção caminha a reboque das práticas de luta: 

 
[...] se não fosse esse projeto da reforma agrária, pelo menos da luta, porque 
fala reforma agrária, mas só sai se tiver luta. Que até hoje eu não vi o Estado 
dizer assim que pegou e dividiu uma terra e deu pro cara, não ouvi. Dividiu e 
deu, mas foi através da luta. É por isso que o que o Movimento faz a gente 
tem que apoiar e acreditar neles, que foi através deles que nós cheguemos e 
foi através deles que nós tem. E nós temos créditos até hoje, foi através 
deles, que o Estado não [...] foi a base de briga.113 

 
Guareschi e Jovchelovitch, ao discorrerem sobre a teoria das representações 

sociais, contribuem para a compreensão do fazer-se das práticas e representações nesse setor. 

Conforme esses autores: “[...] vidas individuais não são realidades abstraídas de um mundo 

social; pelo contrário, elas só tomam forma e se constroem em relação a uma realidade 

social”. (1998, p.18) 

As práticas aqui pontuadas, de forma similar às demais expostas no decurso do 

capítulo, tornam-se representações da luta, da cultura, dos valores, das esperanças que os 

camponeses trazem consigo em sua memória e história singular, mas também do que nasceu 

(e nasce) no percurso das ações coletivas, da luta plural. Nesse sentido, lembrar, conforme 

Seu José Munis :  

Conta coisas do começo, depois conta do meio, conta do fim, depois volta 
pro começo de novo. E é assim, né? Mas é como se diz, tudo tá lembrado. E 
todo esse sofrimento nosso [...] nós tem que segurar o que nós pegou, o que 
chegou na nossa mão, porque  se nós não fosse pela luta do Movimento, nós 

                                                 
113 ENTREVISTA. Cícero. São Bento, setor I, 07/05/2002. Um fato interessante na produção desta entrevista foi 
o de que, para realizá-la, presenciei a troca de dias de serviço, momento em que o entrevistado, por estar em 
horário de almoço, trabalhando na roça de um outro assentado, pôde concedê-la. No retorno ao trabalho das 
pessoas que da troca participavam, Seu Cícero, por desejo de “contar”, se dispôs em permanecer narrando sua 
história de vida e de trabalho. 
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não tinha chegado aqui, ninguém chegava. Pela luta nossa e a luta do 
Movimento, nós cheguemos aqui. Agora eu quero conservar, pra não deixar 
escapar, segurando até o dia que Deus me tirar daqui, eu continuo. Mas pra 
jogar no mato, não.114 

 
Práticas e representações que simbolizam o “fazer-se” de homens e mulheres no 

cotidiano do trabalho na terra e na memória do que fez com que nela adentrassem e na luta 

permanecessem. Os tempos se misturam... . Passado e presente se intercalam, de maneira que, 

como diz Seu José Munis, contar significa ir e vir, conservar e transformar. Expressões que 

trazem o sentido múltiplo de ser “Movimento” e ser “sujeito” ao mesmo tempo. A memória e 

a história alicerçam as conquistas e o que se vive no presente, evidenciando questões 

substanciais aos camponeses e ao MST, e as quais serão analisadas, a seguir, buscando a 

discussão de conceitos como “massa”, “vanguarda” e “mito”. Mas, na tentativa de não se 

limitar aos conceitos, importa apreender as ações humanas, costuradas em diferentes tempos, 

referendando homens e mulheres a construir a história. 

 

                                                 
114 ENTREVISTA. José Munis e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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CAPÍTULO 5 – AS LUTAS CAMPONESAS: PARA ALÉM DA MASSA, 
DA VANGUARDA E DO MITO ...  
 
 
5.1. As lutas camponesas: muito além da massa e da vanguarda ... 

 

Algum dia, não sei quando, as futuras gerações vão participar da 
colheita. Mas esta colheita só vai existir se, hoje, houver quem 
plante. A semente é humilde; a palavra humilde tem a mesma raiz 
da palavra ‘humus’ – que em latim significa terra. Ser humilde é ter 
os pés na terra. E não é fácil na militância ter os pés na terra. 
(BETTO, 2002, p.1) 
 

 

Para a continuidade da análise das práticas e representações dos camponeses no 

Pontal do Paranapanema, particularmente daqueles que participaram das primeiras experiências 

de luta do MST nessa região, faz-se necessário, neste momento, indagar sobre como fora se 

desenhando o termo “massa”, costumeiramente utilizado pela organização do Movimento, em 

grande parte de seus documentos e num dos seus setores (Setor de Frente de Massa) para 

designar os homens e mulheres que compõem a sua “força massiva”.  

No Plano Nacional do MST, organizado para os anos de 1989 a 1993, encontra-se 

presente a preocupação em “[...] transformar a luta pela terra em lutas massivas e permanentes, 

com caráter classista”. Deste modo, cabe analisar o que significa para o Movimento “as lutas 

massivas”, indagando se elas são vistas pelo plano organizacional no sentido do quantitativo, ou 

se trazem consigo elementos a sustentar a concepção da “massa”, “sem consciência”, para se 

pensar a maior parte dos camponeses. Esse Plano enuncia, de forma clara, o desejo de 

transformação da sociedade como objetivo norteador das práticas do MST no cenário nacional, 

salientando a necessidade de rompimento com o que se denomina caráter corporativista, a 

permanecer como entrave para o desenrolar do processo de lutas: 

 
A luta pela terra é o motor principal da luta pela reforma agrária. No entanto, 
esta ainda permanece com caráter corporativista. Nesta nova conjuntura de 
desenvolvimento do capitalismo e das lutas dos trabalhadores impõe-se a 
necessidade de transformar a luta pela terra em lutas massivas e permanentes, 
com caráter classista. [...] Desta forma, a luta pela terra se transforma numa luta 
pela reforma agrária. As ocupações e outras formas massivas de luta pela terra, 
vão educando as massas para a necessidade da tomada do poder e da 
implantação de um novo sistema econômico; o socialismo! (MST, 1989, p.10) 
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Observa-se nesse trecho a preocupação de que “outras formas massivas de luta pela 

terra” sigam “educando as massas para a necessidade da tomada de poder”. É interessante o fato 

de que são as “formas massivas” que no processo “vão educando as massas”. Vale dizer, o saber 

construído a partir das lutas de “massa”, no seu interior. Essas considerações são relevantes para 

se pensar o Movimento constituindo-se pelas “massas” por meio do seu “fazer-se”. Todavia, se 

essa questão se apresenta nesse Plano Nacional, o mesmo não se pode dizer em relação a outras 

publicações do Movimento. 

No Programa de Reforma Agrária, elaborado no ano de 1996 pelo MST, há o reforço 

do seu caráter de movimento de massas: “Somos um movimento de massas de caráter sindical, 

popular e político”. Esse Programa observou ainda que: “Lutamos por terra, Reforma Agrária e 

Mudanças na Sociedade” (MST, 1996, p.29). Lutar por terra e pela reforma agrária aparece, 

então, como espaços diferenciados. A luta por “mudanças na sociedade” amplia os objetivos 

desse movimento e organização social, na medida em que, no entendimento dos militantes e 

dirigentes, o acesso à terra seria uma primeira conquista, um primeiro passo a alimentar a 

caminhada, cheia de percalços, sendo a luta pela terra um dos meios para se chegar à sociedade 

socialista, mas não o fim.  

Fontes como os Planos e Programas do MST tornam-se importantes para, na análise 

das práticas camponesas do MST no Pontal, tentar compreendê-las num cenário de construção 

nacional do Movimento, objetivando uma interpretação a ultrapassar os limites da região e, na 

análise da interioridade desse Movimento no Pontal, também o conceito de “massa”, o qual, via 

de regra, limita a leitura das práticas e representações das pessoas comuns. 

Na análise dos aspectos gerais e específicos do MST, busco discutir esse Movimento 

e os agentes sociais a compor-lhe, tendo por referência particularmente os cadernos de formação 

e as histórias de vida dos assentados, militantes e dirigentes no Pontal. Objetivo, neste capítulo, 

apreender as histórias e memórias de luta no tempo de outrora e no presente, principalmente em 

relação à trama vivida entre organização e demais sujeitos do MST, no que se refere à sua 

estruturação interna e ao trabalho na terra. 

Na leitura das práticas e representações da organização e daqueles que fizeram da 

terra o seu espaço central de lutas, percebo que as experiências foram se desenhando em diversos 

tempos e espaços, apreendidas, quando da narrativa da participação dos camponeses no 

acampamento, em setores da estrutura orgânica do Movimento, como da educação, de formação, 
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de produção, de frente de massa, etc., bem como dos grupos da saúde, da alimentação, da 

segurança, da comunicação, dentre outros, responsáveis pela organização do acampamento; da 

participação em ocupações, em marchas, etc.  

No assentamento, a peleja com a terra torna-se norteadora das práticas e 

representações para grande parte dos camponeses entrevistados, demonstrando um outro espaço 

de lutas que, sendo individual, familiar, se associa, em certos momentos, com o princípio das 

ações coletivas geridas pelo Movimento. 

Como exposto no capítulo anterior, ao indagar sobre o que mudou do acampamento 

para o assentamento, grande parte dos entrevistados enuncia que, quanto ao que se vivera no 

primeiro, as carências materiais faziam-se prementes, ainda que contornadas em vista da 

organização e do desejo da conquista da terra que lhes fazia caminhar, somando-se ainda às 

relações de sociabilidade e solidariedade vividas entre os grupos por meio do convívio com o 

coletivo e de uma luta comum. Já no assentamento, desenham-se práticas de cultivo da terra e da 

criação, principalmente, do gado leiteiro, por meio do trabalho familiar. Há, então, uma diluição 

do sentido coletivo que permeava o acampamento, vindo à tona os valores do campesinato, os 

quais não se encerram na negação dos princípios que permeiam as práticas coletivas, mas da 

forma como elas passam a serem expressas em determinados momentos, principalmente pelo 

olhar voltado prioritariamente para a produção, por meio da cooperativa, a exemplo da “teoria 

organizacional do campo” de Moraes (1986). 

Mas, o que se depreende na análise das lutas pelos campos do Pontal é uma relação 

ambígua, costurada pelos camponeses em meio ao MST. Se, por um lado, demonstrou-se, de 

certo modo, autoritária a postura da organização quando do assentamento provisório no Che 

Guevara/Santa Clara,1 por propor a dimensão coletiva2 como o expoente máximo da luta em 

detrimento das ações individuais e de outras práticas de cooperação. Por outro lado, num jogo de 

forças, na defesa da “terra do trabalho”, cultivada pela família, o assentado, em determinados 

                                                 
1CAUME (2002), ao discutir duas experiências de assentamento, realizadas no Rio Grande do Sul e em Goiás, 
chama a atenção para a imposição do trabalho coletivo, nas Cooperativas, por parte da organização, pontuando ainda 
a resistência dos camponeses a essa forma de trabalho. Há várias outras publicações que apontam para essa questão, 
dentre elas, destaco: POKER (1994) ALMEIDA, R. A. (1996, 2003); SIMONETTI (1999); BRENNEISEN (2000); 
FARIAS (2002); FABRINI (2002), etc. 
2A tese de CHAVES (2000, p.107) é fundamental para a compreensão da importância do coletivo para o MST, ao 
assinalar que: “O coletivo é princípio estrutural ao MST: na forma de um princípio de organização – que deve ser 
colegiada -, na forma de uma estratégia de luta – a ação deve ser de massa -,  assim como na forma de um valor de 
legitimação – princípio e objetivo de luta justificam-se na idéia de ser o ‘coletivo’, ele mesmo, um bem superior”.  
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momentos, tornou-se (e se torna) parte do coletivo, imprimindo-lhe faces que se confrontam à 

visão do homogêneo ou do conservadorismo.  

A resistência frente ao coletivo e, com isso, a permanência do trabalho individual, ou 

melhor, familiar, na região analisada, explicita bem mais o desejo de ser dono de seu tempo e de 

seus sonhos do que a negação do MST como instrumento e representação de luta. As falas são 

categóricas na exposição da importância desse Movimento para a conquista da terra e a 

continuidade da luta, nos diversos espaços em que ela se faz necessária. 

Seu Nilo expõe, de forma nítida, essa questão, ao narrar o porquê de sua opção pelo 

trabalho individual e a associação, e não pelo coletivo através da organização de uma CPA pela 

militância no assentamento Che Guevara/Santa Clara. Em sua fala é forte a expressão da 

liberdade, do direito de governar a própria vida, questão que lhe fora tão suprimida no percurso 

de toda a vida. Ao mesmo tempo em que reforça a sua identidade com o MST, esse narrador 

define a sua alteridade, o direito de escolher os próprios rumos da vida e da produção: 

 
Nós aqui era dois grupos, né? Quer dizer que aqui era o grupo coletivo e o 
individual. A associação coletiva e a associação individual. Quer dizer, a minha 
associação individual até hoje ainda permanece. Ela tem que eleger e tem tudo, 
né? O coletivo não agüentou um ano [...] o coletivo ele formou com 66 famílias 
e aí depois foi caindo, foi caindo [...] Quem formou o coletivo aí foi o Rainha, 
né? As militâncias tudo. Então eles formaram aquele coletivo e foi ficando 
pouco. Então eu que puxava o povo e o povo sempre dizia pra mim: ‘olha o 
senhor vai trabalhar individual?’ Eu digo: ‘não, eu vou trabalhar individual 
porque eu considero todos os companheiros, eu respeito, eu amo, eu tenho um 
sério respeito pelos companheiros. Agora o coletivo eu não vou trabalhar porque 
o coletivo já não é o individual, é vários coração, e o meu é um só’. Eu não 
importo [...], se eu tô trabalhando no coletivo eu não vou olhar o lote do 
companheiro se ele tá colhendo no limpo ou no mato, eu não tenho nada a ver 
com isso, ele que se cuide. Eu não vou dizer pro companheiro tem um porco ou 
dois porcos no manguezal, que ele vai ter que dividir com o pessoal. Não, isso 
aí,  eu não vou fazer isso. Então quer dizer que cada um tem o seu local, né? [...] 
aí muitos dizia que se não entrar no coletivo não pega lote definitivo. Eu dizia 
que eles tavam enganado: ‘porque eu respeito a minha liderança que é Zé 
Rainha, é Diolinda, eu mesmo. Então eu respeito esse pessoal todo. Então não é 
possível que eles vão ter desrespeito contra mim, porque eu tô lutando, eu tô 
indo, agora vocês’.3  
 

Esse relato é ilustrativo na exposição do que significa para esse entrevistado, assim 

como para inúmeros outros assentados, o sentido do trabalho coletivo e do individual. Esse 

                                                 
3ENTREVISTA. Nilo e Alzira. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
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camponês milita no MST pelos vários campos, cantos e recantos do Pontal, desde o princípio das 

ocupações.4  

Como discutirei no próximo item, histórias e memórias apreendidas sinalizam para o 

ser indivíduo e coletivo, em determinados momentos, imbricados. Tais questões apresentam-se 

como evidências históricas do modo como se constitui o MST, as quais, se vistas em sua 

interioridade na prática de luta e no cotidiano em que são urdidas, contribuem para o 

entendimento das pessoas comuns também a lhe dar forma, sugerindo uma outra interpretação 

que não a de “massa” ou de luta pura e exclusivamente pelas “conquistas imediatas”. Nessa 

perspectiva, as considerações de Montes são fundamentais para se pensar as práticas e 

representações construídas pelas pessoas comuns. Conforme essa autora: 

 
[...] ‘a produção da vida material’ pode ser o ponto de partida, inescapável e ‘em 
última instância’ determinante da labuta quotidiana do homem pela sua 
sobrevivência, mas nem por isso esgota sua experiência de vida, nem constitui, 
portanto, o único terreno, e sequer o campo privilegiado, a partir do qual ele se 
dedica à tarefa infindavelmente recomeçada de conferir-lhe sentido, resistir ao 
sofrimento e inventar sempre novas razões de esperança, sem o que a existência 
se torna simplesmente insuportável. (MONTES, 1983, p.303)  

 
Se o fator econômico determinou a entrada dos camponeses no MST, como se 

percebe nos relatos, no processo de lutas, no cotidiano do assentamento outras dimensões da vida 

vão desenhando novos e antigos valores, sem que o elemento econômico necessariamente esteja 

ausente. Fatores políticos, sociais, culturais, etc., vão “re-definindo” as práticas e representações 

dos homens e mulheres na luta para permanecerem na terra, em ações derivadas, num primeiro 

momento na defesa da “terra de trabalho”, mas sem que o sentido do coletivo deixe de existir 

                                                 
4 Há de se considerar, nesse ponto, a postura assumida pela maioria dos camponeses, a exemplo de Seu Nilo, bem 
como a retomada de valores pelo MST, em fins da década de 1990, no sentido de valorizar outras formas de 
produção e de saber no assentamento, as quais não se resumem ao trabalho coletivo, como se pode constatar nos 
assentamentos analisados. A proposta de várias formas de cooperação do Movimento, com a “comunidade de 
resistência e de superação” acena para essa reflexão. Em texto intitulado: “Comunidade de resistência e de 
superação”, observa CARVALHO (2002, p.03) que: “A idéia geral sobre a Comunidade de Resistência e de 
Superação –CRS já está em debate, em particular junto a algumas áreas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra – MST e do Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, há aproximadamente dois anos”. Pelo que se 
depreende deste texto, esta proposta se apresenta como uma das possibilidades para se instrumentalizar as práticas de 
resistência dos pequenos agricultores na terra, na medida em que, ao se valorizar a cultura camponesa também como 
uma forma de resistência, passa-se a compreendê-la como estratégia para a permanência na terra inter-relacionada a 
transformações mais amplas. Sobre a “comunidade de resistência”, assinala Zelitro: “[...] é preciso ter cuidado com a 
idéia de comunidade de resistência pra gente não acomodar com a idéia da subsistência, né? É exatamente o conceito 
resistência mesmo, que é o que tá colocado pra gente hoje, resistir . E resistir não significa não enfrentar, não 
encarar. Quando você resiste e enfrenta mesmo o modelo que tá aí colocado pra agricultura e aí você abre o leque 
maior pra enfrentar o sistema também.” ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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como potencialidade para a prática histórica. Nesse entremeio importa entender se a dimensão 

política não poderia ser apreendida também no assentamento, a partir de saberes que não se 

limitam aos interesses imediatos. 

A cartilha intitulada “Vamos organizar a base do MST”, possibilita a apreensão dos 

limites do conceito de “massa”, como aquela que luta somente pelo imediato. A Cartilha salienta 

a necessidade de uma estrutura organizativa para dar sustentação ao “movimento de massas” e a 

seus “diferentes níveis”. Para tanto, há uma distinção do que seja a “base” e do que seja a 

“massa”, destacando-se ainda o papel da direção e dos militantes. 

 
a) Direção: É o núcleo dirigente responsável pela direção, unidade e condução 
do movimento de massa. Deve estar a nível local, estadual e nacional. 
 
b) Militantes: São os que dão sustentação e organicidade ao movimento de 
massa. Ou seja, são as pessoas mais conscientes, que fazem o vínculo entre os 
objetivos e decisões que a organização toma com sua ampliação na base e no 
meio da massa. 
 
c) Base: São os trabalhadores que se identificam com a organização e se sentem 
parte dela. 
 
d) Massa: São todos os trabalhadores que se mobilizam em torno de objetivos 
comuns e que dão representatividade ao movimento. É a população atingida 
pelas mensagens e que pode ou não se mobilizar. (MST, 1995, p.8) (grifo meu) 

 

Os trabalhadores sem-terra ou assentados seriam a “base”, cuja identidade 

corresponde à organização do MST, sentindo-se parte dele. Já a “massa” se mobiliza em torno de 

objetivos comuns e imediatos dando “representatividade” ao Movimento, podendo “ou não se 

mobilizar”. Generaliza-se, então, a interpretação na afirmativa de que seria a “massa” “a 

população atingida pelas mensagens”, inibindo-se a possibilidade de compreender os camponeses 

- a “massa” - como também capazes de produzir mensagens. Aos dirigentes cabe o papel de 

“direção, unidade e condução”; aos militantes dar “a sustentação e organicidade ao movimento de 

massa”, sendo “as pessoas mais conscientes”. Talvez esteja aí, no estabelecimento de “níveis de 

consciência”, os limites para a apreensão de saberes que os extrapolam. Observo ainda que, se 

nas primeiras publicações do Movimento, e mesmo em suas normas gerais, há a sinalização para 

a existência da “base”, aquela que dá a estruturação orgânica para o MST, é o termo “massa”, 

principalmente a partir da criação do setor de Frente de Massa, que passa a tomar fôlego nas 

publicações e na referência aos camponeses que não fazem parte da organização.  
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A consciência, como sugere E. P Thompson, desenha-se no “fazer-se” movimento, na 

experiência vivida por homens e mulheres em meio à opressão. Nesse “fazer-se” se encontram 

militantes, dirigentes, acampados, assentados “experenciando” práticas e representações de luta. 

Não se trata, então, de níveis de consciência, mas de posições que vão sendo delineadas e 

determinadas no processo de lutas, na inter-relação entre o novo e o velho, entre a cultura e a 

política, a economia, a religiosidade, etc.:  

 
A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem 
pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) são 
racionais, e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo. Se tivermos de 
empregar a (difícil) noção de que o ser social determina a consciência social, 
como iremos supor que isto se dá? Certamente não iremos supor que o ‘ser’ está 
aqui, como uma materialidade grosseira da qual toda idealidade foi abstraída, e 
que a ‘consciência’ (como idealidade abstrata) está ali. Pois não podemos 
conceber nenhuma forma de ser social independentemente de seus conceitos e 
expectativas organizadoras, nem poderia o ser social reproduzir-se por um único 
dia sem pensamento. (1981, p.16) 
 

 
Dessa forma, é possível apreender nos assentamentos estudados saberes diferenciados 

que comungam entre si o desejo da terra, de nela permanecer, de transformar o meio em que  se 

vive, mas ainda de preservar. Isto não quer dizer a negação do espaço de lutas, mas a afirmação 

de identidades e de alteridades, as quais necessitam ser interpretadas para além dos níveis de 

consciência. 

A partir da análise dos cadernos de formação, principalmente nas publicações da 

última década, percebo, de certo modo, uma perda da referência do sentido de “base”, oriunda 

particularmente das influências da Igreja Católica nos idos de 1970 e 1980, através das CEBS e 

das pastorais, bem como do sindicalismo combativo da CUT, para emergir, com força, o 

princípio de “massa”, principalmente na premissa da necessidade do “movimento massivo”, 

quantitativo5. Apresenta-se, desse modo, o princípio leninista da vanguarda revolucionária para a 

                                                 
5 Seria interessante a realização de uma pesquisa buscando apreender em que momento do MST a “base” se separa 
da “massa” para a compreensão dos chamados “níveis de consciência”. Esse não é o cerne de minha tese, o que teço 
a seguir são algumas inferências retiradas de uma de suas publicações: MST (1987b, p.5) as quais necessitam ser 
pesquisadas com a devida profundidade. Conforme esse caderno , nesse Encontro, ocorrido entre os dias 19 e 23 de 
janeiro  de 1987, em Piracicaba, com cerca de “150 lideranças” do MST, vindas de 17 estados, “onde o movimento 
existe ou está nascendo” chama a atenção o fato de que a “massa”, como prerrogativa para a organização e para o 
encaminhamento das lutas, naquele momento não se fazia presente, ao menos nesta publicação. Se tratava de “base”, 
de “povo”, mas a “massa” ainda não havia mostrado a sua face. Discorrendo sobre os “níveis de necessidade do 
Movimento” (1987b, p.09), ou seja, de trabalho, observava-se: a base; os militantes;  as direções e lideranças. Como 
princípios do MST, “que devem orientar nossa prática”, se definia: “1- DIREÇÃO COLETIVA: Assumir 
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organização, cuja leitura deriva na compreensão do ato de “ser mais consciente”, sustentando a 

interpretação de que a base e, particularmente, a “massa” é incapaz de pensar por conta própria, 

daí requerer o líder, aquele que consciente do que lhes oprime, as conduzirão para se chegar às 

transformações. 

Por outro lado, o trecho abaixo, retirado do relato de Dona Creuza, é significativo 

para a percepção cristã do papel da militância no trabalho com os camponeses:  

 
A gente necessita como militante, mas essas pessoas necessitam muito mais do 
que você, então ser militante é dedicar inteiramente para um povo que necessita 
muito de você, tirar de dentro de você aquilo que você tem de mais profundo e 
dedicar a essas pessoas todo amor, todo carinho, toda bondade por um povo que 
necessita, que não sabe o que é amor, que tão ali jogados, que já perdeu a 
esperança, que já perdeu a vontade de viver, que já perdeu tudo. Então eles, as 
pessoas vêem você um [...] eles olham em você e fala: ‘Meu Deus, você é tudo 
pra mim, você é a salvação da minha vida’. Muitas pessoas diz isso: ‘vocês 
vieram pra nos salvar’. Então eles tem você como a salvação deles, porque 
tiraram eles daquela vida sofrida, tiraram eles daquele mundo de sofrimento, e é 
uma vida que você se dedica realmente. Quando você sabe que você ta fazendo 
um trabalho por um povo que precisa, por um povo que sofre, você trabalha com 
toda a garra, com todo amor. É muito gostoso, é muito bom, é uma luta que você 
não tem, que você não tem [...] eu não tenho palavras pra expressar o que é ser 
militante, é muito além de você, é além de você, é uma coisa muito boa, muito 
gostosa.6 

 

O relato de Zelitro torna-se emblemático ao expor os limites para se pensar a 

dinamicidade dos saberes e a constituição do MST na região do Pontal, centrada exclusivamente 

na leitura dos líderes, vistos como síntese deste Movimento. Ao ultrapassar a designação de 

“massa” e de “vanguarda” e apontar para o desejo de “ser mais um soldado nesta trincheira”, esse 

entrevistado apresenta a dinamicidade de interpretações no cerne do MST, questão que, ao invés 

de empobrecer-lhe, demonstra a sua riqueza e a diversidade das interpretações. Para esse 

camponês: “[...] até hoje eu não cultivo essa idéia de se apresentar como direção do Movimento, 

                                                                                                                                                              
coletivamente as decisões, com responsabilidades individuais 2- DIVISÃO DE TAREFAS E FUNÇÕES: Para cada 
companheiro, de acordo com sua vontade e habilidade. 3- CRÍTICA E AUTOCRÍTICA: Precisamos avaliar 
seriamente todos os passos de nosso trabalho. Sem isso, não vamos longe. 4- PLANEJAMENTO DE NOSSAS 
ATIVIDADES: Nada acontece por acaso. Temos que planejar nossa ações e a luta. 5- VINCULAÇÃO 
PERMANENTE COM AS BASES: Sem o povo não vamos a lugar nenhum. 6- ENVOLVER-SE COM AS LUTAS 
CONCRETAS DOS TRABALHADORES: o povo luta pelo que sente necessidade. 7- TER DISCIPINA: Não basta 
cumprir horário. É preciso respeitar e cumprir com as decisões do coletivo. 8- FAZER COM PERFEIÇÃO E 
AMOR: Devemos procurar sempre fazer da forma mais eficiente. E com amor aquilo que fazemos.”(MST, 1987b, 
p.22)  
6 ENTREVISTA. Creuza. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
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como [...] Tenho posição de ser mais soldado nesta trincheira mesmo. Isso permanece em mim”7. 

Indagado sobre o que significa ser militante e ser povo, observa: 

 
[...] Militante e povo é uma coisa só. [...] acho que é aquela questão de você 
tornar sujeito. Pessoas que nunca imaginaram que teria o direito a palavra, de ser 
sempre anônimo no acampamento, ele tem essa oportunidade. Alguém vai 
coordenar o setor da saúde, outro vai coordenar [...], ajudar na comissão de 
limpeza, qualquer coisa. As pessoas se sentem feliz por isso, se sente importante, 
se sentem úteis, e aí que forjando de fato uma militância, vai se forjando uma 
consciência também.8 

 

Desse modo, não há uma leitura homogênea, unívoca, entre os militantes e dirigentes 

entrevistados para se pensar essa questão. Tanto que o termo “massa” tão comum nas publicações 

do Movimento, nas entrevistas, ao ser indagado quanto ao seu significado, causava reticências, 

levando à percepção de que carrega consigo contradições, mas, em vista de outras questões 

prioritárias para o Movimento, como, por exemplo, a necessidade da continuidade das lutas, 

aumento do número de participantes nas ocupações, “massificando-as” para com isso dar-se a 

conquista da terra, o debate se faz sufocado. 

Há, então, leituras contrapostas quanto ao que significa e representa a “massa”. Para 

alguns militantes e dirigentes, ela poderia ser denominada povo, base, ou qualquer outro termo 

que designasse a sua força e a sua composição política. Para outros, simboliza a quantificação e a 

necessidade de ordenamento das ações, devido à impossibilidade da “massa” fazê-lo pelo seu 

caráter de anomia.  

Cledson, um dos dirigentes do MST na região, ao apresentar o que significa o setor 

de Frente de Massa, evidencia a inexistência de um consenso em relação a esse debate. Em seu 

relato, pode-se perceber que ambos os conceitos, de massa e de povo, adquirem a mesma 

significação:  

 
[...] pra mim, dos setores do Movimento Sem Terra, um dos principal setor hoje 
é a Frente de Massa. Porque a Frente de Massa? Porque massa é povo, massa é 
povo. Então podia ser Frente do Povo. Frente de Massa já seguindo aí o ditado 
mais popular que tem como compromisso ir pros municípios, principalmente os 
mais pobres nas periferias da cidade, juntar o povo, juntar o povo lá no bairro e 
tentar  convencê-lo eles pra vir lutar pela terra. 9 

 

                                                 
7 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
8 Idem. 
9 ENTREVISTA. Cledson. Teodoro Sampaio. Secretaria do MST, 08/03/2001. 
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Venzel, discutindo a diferença entre a concepção de “massa” e de militância, procura 

sinalizar para a distinção e os limites de ideais e de sonhos presentes nos sujeitos. Conforme esse 

militante, para a organização, o sonho está em uma nova sociedade, já a “massa” sonha com o 

seu pedaço de chão, o seu limite é a terra, necessitando desse modo ser carregada para a luta. 

Todavia, no término de sua fala, observa que não tem certeza quanto à significação do que seja 

“massa”, permanecendo a incógnita e o espaço aberto para o diálogo:  

 
[...] eu acho que o que diferencia militância de massa é aquilo que eu falei antes, 
né? É até onde chega o desejo de cada um. Que pra mim a massa ela chega até a 
terra, até o sonho de ter um pedaço de terra (pausa) e a militância chega a 
transpor esse sonho de ter esse pedaço de terra. Busca uma nova sociedade, que 
uma nova sociedade também é terra pra todo mundo. Mais a massa, se a gente, 
se a militância não trazer essa massa pra luta, ela não vem por si só. [...] acho 
que essa é um pouco a diferença. Mais também não tenho certeza disso não!! 
(voz entoada). Não tenho certeza se massa, porque geralmente fala massa, massa 
de manobra, ou a militância manobra pra esquerda ou manobra pra direita, não 
tenho bem certeza desse negócio. Então eu prefiro nem formar uma opinião, eu 
prefiro deixar uma incógnita, porque eu quero aprender sobre isso. 10 

 

José Rainha Jr., ao ser indagado sobre esse ponto, observa que faz a distinção entre 

“massa” e “povo” por compreender a diferenciação entre o que significa ambos os conceitos. 

Para ele, o conceito de povo é bastante utilizado pela Igreja Católica ao se referir à todas as 

pessoas, já para o MST, a “massa” explicita aqueles que se encontram excluídos, os quais, no seu 

dizer, “não são todas as pessoas”. Fiando essa compreensão, esse entrevistado observa que: 

 
São conceitos. Porque você trabalha o povo brasileiro são muitos [...]. A Igreja 
trabalha o sistema povo, porque ela trabalha todo mundo. Quando você trabalha, 
faz o uso a massa de trabalhadores, você trabalha a massa falida, quer dizer a 
massa paupérrima, a massa excluída que é o monte, neste sentido, porque a 
massa é um monte, milhares, milhões. Então a massa de pobres e excluídos. 
Quando você bota povo. Todos nós somos povo. O intelectual é povo, o 
empresário é povo. Ele é gente, ele é povo, no sentido povo. Agora quando você 
trabalha a massa, você trabalha o excluído. E eu trabalho muito, quando eu uso a 
massa, é a massa de pobre excluído, porque ele é a grande maioria excluída. 
Então é nesse sentido. Eu trabalho também o sentido povo. Quando eu uso a 
terminologia povo, eu tô usando povo excluído. O povo marginalizado, se não 
você bota no geral. A Igreja não trabalha, ela costuma trabalhar todo o povo 
como seres humanos, que todos somos. É igual você trabalha seres humanos, é 
todo mundo. Não importa se é rico, se é pobre, é tudo ser humano. Quando  você 
trabalha ser humano no ponto de vista ideológico, aí você trabalha a classe. 
Então quando nós trabalhamos isso, massa, povo excluído, nós trabalhamos 

                                                 
10 ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
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ideologia, classe, a trabalhadora, a excluída, a marginalizada. Aí você tem [...] 
são ideologias. Aí você trata pra organização. É nesse sentido que eu trabalho 
essa relação. É muito mais pedagógico você trabalhar com o pessoal, usar isso, 
essa terminologia. Eu uso muito isso: a massa falida, a massa excluída 
trabalhadora. Aí eu tô trabalhando ideologia. E quando você trabalhar povo no 
sentido só, eu tô trabalhando todo mundo. E não é todo mundo que é excluído, 
miserável. Então, é nesse sentido, pedagogia de trabalho.11 

  
Compreendo que não se trata somente de indagar sobre a questão semântica, 

conceitual ou mesmo pedagógica quanto à utilização das terminologias “massa12” ou “povo”, 

vendo-as nesta tese como se estivessem descoladas da realidade, ou seja, do que se vive, mas de 

analisar principalmente o sentido atribuído às práticas e às representações, ao vivido e ao 

percebido pela organização para se pensar as pessoas comuns em meio ao MST e à sociedade, 

enfocando ainda a interpretação que os camponeses, de um modo geral, apresentam acerca do 

Movimento. 

Ambiguamente, em diversos espaços, seja no acampamento, no assentamento, nos 

congressos, nos encontros, nos cursos de formação, vê-se diluído o sentido de quantificação da 

“massa”, já que as pessoas vão se “des-cobrindo”, vão se “re-conhecendo” como potencialidade e 

força em suas singularidades, bem como no sentido do coletivo vivido nesses determinados 

momentos. A percepção de ser camponês em confronto com a constante opressão, e o saber dizer 

não construído a partir do dimensionamento de novos valores, constituídos nos tempos de luta 

das ações do MST e no cotidiano da terra, expressam práticas e representações que “re-

dimensionam” a leitura da “vanguarda”, ou seja, daqueles que necessitam estar à frente para que 

a “massa” avance.  

É comum nos relatos da militância e da direção a afirmação de que a sabedoria emana 

do povo, tendo ele todas as respostas para as questões que lhe aflige 13, basta saber indagar, como 

                                                 
11 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
12 Conforme FERREIRA (1986, p.1099), massa significa: “1.Quantidade mais ou menos considerável de matéria 
sólida ou pastosa, em geral de forma indefinida. [Cf. pasta (1 e2)] 2. P. ext. Quantidade relativamente grande de um 
fluído: massa de água; massa de ar. 3. Aglomerado de elementos (em geral da mesma natureza) que formam um 
conjunto: massa de edifícios, de penedos. 4. A totalidade, ou grande maioria: a massa dos ouvintes; 5. Mistura de 
farinha com água ou outro líquido, formando pasta: massa de bolo. 6. Comestível cru, de farinha de cereais 
amassada, des tinado a ser cozido: massa alimentícia. 7. Qualquer iguaria feita com essa massa: O prato de massa 
hoje foi lasanha. 8. Substância mole e pastosa preparada para determinado fim; pasta: massa de tomate; massa de 
porcelana; massa de pedreiro. 9. Número considerável de pessoas que mantêm entre si uma certa coesão de caráter 
social, cultural, econômico, etc.: alfabetização da massa. (Nesta acepç., opõe-se a indivíduo (3). 10. Turba, 
multidão”. Percebe-se que há uma variedade de conceituações para a massa, prevalecendo todavia o caráter 
quantitativo.  
13VALVERDE (1986, p.228) cita um trecho de Mao-Tse-Tung, um dos referenciais do MST, que é significativo para 
se pensar a compreensão estabelecida pelos militantes e dirigentes no que se refere ao saber das “massas”. Nas 
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observa Venzel: “[...] o maior aprendizado que a gente tem é no meio do povo. O povo te ensina, 

o povo aprende no dia a dia, não necessariamente uma universidade vai te ensinar tudo o que é 

bom pra sua vida, né?”14 

É também costumeira, como se depreende de parte das entrevistas e dos cadernos de 

formação, a visão de que é necessária a camada dirigente, a auto-referendada camada pensante a 

iluminar o caminho para que a massa não se perca na luta pelo imediato. São situações-limite 

pois, se por um lado, há o saber que emana do povo, esse saber necessita ser ordenado por 

aqueles que detêm o saber pensante. Ele existe enquanto possibilidade, mas perde-se no terreno 

da luta pelo imediato.15  

A entrevista realizada por Narita, com José Rainha, evidencia essa leitura, qual seja, a 

de que não é preciso que todos pensem, já que alguns vão pensar, “vão estar conscientes”, e 

“outros vão participar”. Apresenta-se nesse relato a leitura da vanguarda, a quem cabe a direção 

exclusiva do processo de lutas: 

 
O povo não percebe o mal que é o capitalismo porque tem um poder 
manipulador; quem tá tem os mecanismos de manipular: a escola e os meio de 
comunicação sociais. Quem vence é quem tem dinheiro. E o povo não tem 
consciência. Mas não precisamos fazer a consciência de todo mundo pra fazer a 
luta: é uma parte que tem que estar consciente, e os outros vão participar. Por 
isso que o socialismo é uma construção. Eu acredito que uma parte dessa 
consciência nós vamos construir. (apud NARITA, 2000, p.352) 

 
Na série cadernos vermelhos do MST, quando da discussão estabelecida sobre 

“Como organizar a massa”, observa-se a seguinte afirmativa: “[...] a massa pode não ter 
                                                                                                                                                              
palavras de Mao-Tse-Tung: “Em todo o trabalho prático de nosso Partido, toda direção correta está baseada 
necessariamente no princípio: ‘das massas às massas’. Isto significa recolher as idéias (dispersas e não sistemáticas) 
das massas e sintetizá-las (transformá-las, mediante o estudo, em idéias sintetizadas e sistematizadas) para depois 
levá-las às massas, difundi-las e explicá-las, de modo que as massas as façam suas, perseverem nelas e as traduzam 
em ação, e comprovar na ação das massas a justeza dessas idéias. Depois, há que voltar a recolher e sintetizar as 
idéias das massas e levá-las às massas para que perseverem nelas, e assim indefinidamente, de modo que as idéias se 
tornem cada vez mais justas, mais vivas e mais ricas de conteúdo. Tal é a teoria marxista do conhecimento”.  
14ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
15Essa questão remonta às influências teóricas do MST, como, por exemplo, na obra “Que Fazer?”. Para tanto, ver 
ULIANOV (1973). Nessa obra, observo o trecho em que ULIANOV (1973, p.39) assinala ser preciso “a consciência 
social-democrata” dos operários advir do exterior, já que: “A história de todos os países mostra que a classe operária, 
apenas com as suas próprias forças, só está em condições de elaborar uma consciência trade-unionista, quer dizer, a 
convicção de que precisa se agrupar em sindicatos, lutar contra o patronato, exigir do governo estas ou aquelas leis 
necessárias aos operários, etc. Em troca, a doutrina socialista nasceu das teorias filosóficas, históricas, econômicas 
elaboradas pelos representantes instruídos das classes possuidoras, pelos intelectuais”. VALVERDE (1986, p.101), 
discutindo a “militância e o poder”, ao refletir sobre tal obra, salienta que seu eixo está na: “oposição consciência 
espontânea/consciência socialdemocrata”. Assim: “Lênin procura demonstrar a tese de que o que ele denomina 
‘consciência socialdemocrata’ só pode ser introduzida na classe  operária a partir de fora, apelando para o fato de que 
a teoria socialdemocrata (o marxismo) só pode ser elaborada por intelectuais, provenientes das classes possuidoras”. 
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consciência dos problemas que tem, mas ‘sabe de cor e salteado’ as dificuldades que enfrenta. Ela 

sabe tudo o que falta, não sabe das causas e quem são os culpados por tudo isso, por isso tem 

dificuldades em se organizar por si própria” (MST, 1991, p.11). Ressalta-se ainda, nessa fonte, 

que: “As mobilizações sempre devem trazer ganhos materiais. Não basta alcançar vitórias 

políticas. Isto é importante para a organização e para os militantes. A massa precisa de conquistas 

econômicas para manter-se estimulada e continuar na luta”. (MST, 1991, p.15) 

Percebo, por essa interpretação, uma clara distinção entre o que é importante para a 

organização - a direção e os militantes – e o que faz com que a “massa” se mantenha estimulada 

para que não desista de participar. Em relação à organização, importam as “vitórias políticas” 

para que delas se alimentem. Já a “massa” requer as “conquistas econômicas”, o que faz com que 

permaneça na luta. Indago se não estaria aqui, na leitura que se tece sobre as “massas”, um dos 

empecilhos para a apreensão, por parte da própria organização, das práticas e representações 

camponesas. 

É preciso observar que a afirmação da inexistência da consciência por parte da 

“massa” não se refere a uma especificidade do MST no Pontal, como sugere parte dos militantes 

e dirigentes, bem como alguns de seus assessores, ao assinalarem que a região traz consigo essa 

carência, haja vista a ausência de um trabalho sólido de formação anterior ao acampamento. 

Algumas publicações do Movimento no âmbito nacional referendam a leitura da inexistência 

dessa consciência em relação ao campesinato, visto como “ingênuo”, “artesanal”, somando-se 

ainda a visão do “atraso”, do “arcaico”, presente em parte da historiografia da questão agrária 

brasileira.  

Se na interpretação de documentos do MST, o político e o econômico se distinguem e 

expressam interesses diversos para a “massa” e a “organização”, isso parece sustentar o 

entendimento de que é possível dissociá-los na apreensão dos saberes dos camponeses inseridos 

no processo de luta. Entretanto, é possível perceber, por vezes, nas narrativas, a associação de 

valores para os camponeses, ultrapassando a concepção de que a “massa” seja um receptáculo 

prenhe de sabedorias da vida e da compreensão do imediato, mas “vazia” de entendimento do por 

quê o imediato se estabelece de um modo e não de outro. A discussão que Thompson estabelece 

acerca dos valores é elucidativa para se pensar essa questão: 
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[...] os valores, tanto quanto as necessidades materiais, serão sempre um terreno 
de contradição, de luta entre valores e  visões-de-vida alternativos. Se dizemos 
que os valores são aprendidos na experiência vivida e estão sujeitos às suas 
determinações, não precisamos por isso, render-nos a um relativismo moral ou 
cultural. Nem precisamos supor alguma barreira intransponível entre valor e 
razão. Homens e mulheres discutem sobre valores, escolhem entre valores, e em 
sua escolha alegam evidências racionais e interrogam seus próprios valores por 
meios racionais. Isso equivale a dizer que essas pessoas são tão determinadas (e 
não mais) em seu  valores quanto o são em suas idéias e ações, são tão "sujeitos" 
(e não mais) de sua própria consciência afetiva e moral quanto de sua história 
geral. Conflitos de valor, e escolhas de valor, ocorrem sempre. Quando uma 
pessoa se junta ou atravessa um piquete grevista, está fazendo uma escolha de 
valores, mesmo que os termos da escolha e parte daquilo que a pessoa escolhe 
sejam social e culturalmente determinados. (1981, p.194)  

 

Bil, discorrendo sobre o que muda do acampamento ao assentamento, com enfoque 

para a organicidade política dos camponeses, salienta que: 

 
O Movimento põe militante em todo o assentamento, mas ao longo do tempo, os 
trabalhador vem cansado do acampamento. Não é fácil agüentar barraco quatro, 
cinco anos, ele chega parece que rebelde no assentamento. Os que pega 
consciência política não, tudo bem, mas agora os que não conseguiu pegar 
consciência política fica rebelde, fala: “tô solto, ninguém manda mais em mim, 
nem o governo, nem o sistema”, daí a pouco tá quebrado e acaba com a 
organicidade. Até então é assim, aí topamos com uma grande dificuldade, uma 
grande dificuldade.16 

 

É preciso pensar os limites da afirmativa de que “os que pega consciência política” 

conseguem acompanhar o Movimento, enquanto os outros “fica rebelde” no assentamento. 

Diferentemente do “laboratório”17, a vida não se resume à “consciência de classe”, se vista como 

um molde ou um formato, no qual há um encaixe em que, aquele que consegue se adequar, 

aprende então os princípios da organização, tornando-se dela parte. Por construir-se, fazer-se no 

processo de lutas, os homens e mulheres descobrem-se capazes por meio de suas experiências, 

sugerindo um novo olhar para as suas práticas. É válido, desse modo, apreender as 

potencialidades da luta também a partir da “rebeldia”, e não o seu contrário. Rebeldia que se 

expressa não somente pelo espaço do confronto, do enfrentamento direto, mas também pela 

                                                 
16ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
17 Termo empregado pela militância e direção do MST, como uma das formas de organizar os camponeses tanto no 
tempo do acampamento, quanto no assentamento, haja vista o objetivo do desenvolvimento do trabalho coletivo, nos 
moldes de uma empresa bem-sucedida, no caso as Cooperativas. Esses laboratórios derivam da influência de 
MORAES (1986) com a teoria dos “laboratórios organizacionais no campo”. Para uma reflexão da resistência 
camponesa em relação aos laboratórios, ver: BRENNEISEN (2000). 
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conformação, como meio de luta para se manter camponês. Assinala Chauí (1986) que os homens 

e mulheres conformam-se ao resistir e resistem ao se acomodar.18 

Mesmo apresentando a subordinação dos camponeses à lógica capitalista, as 

considerações de Simonetti são sugestivas para se pensar o modo de vida dos sujeitos não 

necessariamente condicionados a essa lógica, principalmente na medida em que buscam 

reafirmar o seu modo de vida a partir do universo simbólico/cultural: 

 
Ao mesmo tempo em que o camponês está subordinado à lógica do capital, ele 
também descobriu caminhos para o rompimento dessa submissão, fazendo 
escolhas para viver em sociedade, de acordo com seus valores. A recusa em 
trabalhar para um patrão, mas com liberdade em sua própria terra é um exemplo 
dessa resistência. (1999, p.56) 

 

Na análise das histórias de vida e de luta, compreendo que as questões econômicas e 

políticas são vivenciadas pelos camponeses, de maneira que não se sobrepõem ao seu modo de 

ser e de viver social, culturalmente, anulando-lhes a potencialidade do saber, o que se depreende 

desde o tempo do acampamento, como, por exemplo, na mudança e inversão de valores em 

relação às cercas e ao direito à propriedade. Seu Aparecido, ao contar a sua história de luta no 

acampamento União da Vitória, pontuando a forma como entravam na fazenda para o plantio, 

retirando-se logo em seguida para o acampamento, por meio da “ação motorizada”, evidencia 

essa afirmativa.  

Com voz enfática, esse entrevistado narra uma passagem de sua vida em meio ao 

processo de lutas, em que, ao ser preso e interrogado na delegacia de Mirante do Paranapanema, 

estabelecendo um diálogo com o delegado, expressou a sua concepção de direito: 

 
 
 

                                                 
18No Mestrado, observei que: “Segundo Marilena Chauí, o processo social e o movimento da sociedade, as 
resistências e os conformismos da cultura popular, numa análise desprovida de conceituações genéricas, podem 
apontar para novos elementos do processo de lutas. As estratégias decorrentes das ações dos sujeitos históricos, são 
expressivas na apresentação do processo de lutas. Assim, como uma das estratégias não-delineadas, mas reais do 
saber popular, a autora discorreu sobre as casas planejadas pelo Plano Nacional de Habitação Popular, que ao serem 
construídas sob um padrão normativo e homogêneo, têm por objetivo anular as diferenças e a individualidade de 
cada um dos moradores, sendo todos considerados massa. Logo que as casas são ocupadas, todavia, o padrão 
normativo arquitetado pelas construtoras e pelo Plano de Habitação torna-se caótico, pois as cores das mais variadas 
se contrapõem à similaridade. As diferenças são demonstradas no pintar a casa da cor que se queira e na construção 
de novos cômodos e/ou aumento dos existentes, sem que uma ação definida e objetiva de contestação tenha sido 
tomada pelos moradores: ‘o que estava sendo planejado para ser um imenso dormitório coletivo, monótono e sem 
fisionomia, tornou-se festivamente ‘caótico’, recebeu o tom pessoal’”. (BORGES, 1996, p.40) 
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Seu Aparecido - Quando eu cheguei lá ele só perguntou:  
Delegado - Mais o que vocês tavam fazendo lá? 
Seu Aparecido - Aí, nós fomos lá pra tombar aquela terra, pra plantar milho, 
arroz, feijão [...] 
Delegado - Mais por que? Aquela fazenda lá tem dono? Não tem não? 
Seu Aparecido- Tem dono, mais é muita terra, tá sobrando terra, e a gente quer 
um pedaço. Nós fomos lá, tombemos e plantemos. 
Delegado - Tá arrependido? 
Seu Aparecido - Digo, tô não, não fiz coisa errada! 
Delegado - Então você acha que tá certo? 
Seu Aparecido - Tá certo sim, agora nós vamos plantar, e agora se ele quiser vai 
resolver com o governo, lá com o presidente, nós quer a terra plantada!!’19 

 

Esse relato é sobremaneira ilustrativo por expressar os valores a fazer com que os 

camponeses permanecessem na luta como acampados, dimensionando as práticas e 

representações, se “re-construindo” nas diversas situações vividas em seu interior como sujeitos 

de direito. A concepção de direito, costumeiramente imposta pela constitucionalidade para os 

pobres do campo e da cidade, remeteu-lhes, quase sempre, à necessidade de uma posição de 

passividade;todavia, formas diversas evidenciaram (e evidenciam) inversões possíveis ante as 

tentativas de ordenamento do campesinato ao longo da história brasileira. O plantio e o alimento, 

como se percebe no relato, se sobrepõem ao direito de propriedade do fazendeiro. Ter a terra 

plantada requeria naquele contexto a ousadia, a teimosia e a conseqüente inversão do direito. E 

foi isso o que homens e mulheres fizeram e construíram - como constroem ainda no tempo 

presente -, por entre práticas e representações, desnudando concepções de direito e possibilitando 

a compreensão de suas histórias por outras vias que não a única e exclusiva das “conquistas 

econômicas”, ou seja, da determinação econômica a inviabilizar-lhes a potencialidade dos sonhos 

e da utopia. 

Diferentemente da massa desordenada, opaca, sem vida, como trata Baudrillard 

(1985), o que percebo quanto aos camponeses, são sujeitos que construíram (e constroem) a 

história do MST, pagando, por vezes, o preço da própria vida, como se pode apreender na luta 

pela terra no Brasil, desde o princípio da colonização, fortalecida na década de 1990, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, quando das chacinas relacionadas em nota, no capítulo 3. 

Tratam-se, então, de histórias de vida e de morte.  

No caso do Pontal, a prática da milícia armada, derivada das ações da UDR no 

percurso da década de 1990, tornou-se costumeira, quase que complemento dos aparatos 
                                                 
19 ENTREVISTA. Aparecido. São Bento, setor III, 01/07/2002. 
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policiais. Porém, a forma como o Movimento Sem Terra desenvolveu suas lutas e, no dizer dos 

camponeses, os métodos empregados, como, por exemplo, o da “ação motorizada”, fizeram com 

que sua história não se assemelhasse aos campos de Rondônia e do Pará.  

Zelitro observa que, por mais difíceis que tenham sido (e sejam) as lutas devido às 

prisões, as perseguições vividas pela organização: “[...] nós nunca tivemos uma vítima fatal”. 

Destaca ainda que: “[...] nós nunca tivemos um despejo violento assim por parte da polícia, de 

chegar, de criar um amedrontamento e trazer conseqüência de desmassificação. A sociedade 

entendeu ligeiro o papel do MST aqui, porque nós optamos em não penetrar neste espaço de 

disputa política eleitoral”.20 

 Nas práticas, costumeiramente carregadas de avanços e recuos, homens, mulheres e 

crianças desenharam (e desenham) a trama de suas vidas, por entre os barracos nas cidades de 

lona, no espaço público das estradas, avenidas, praças e na labuta da terra. As diversas 

experiências vividas pelos sem-terra nos acampamentos até chegar aos assentamentos na gleba 

XV de Novembro, Che Guevara/Santa Clara e São Bento exemplificam a persistência desses 

camponeses no fazer-se sujeitos em meio ao processo de lutas, ainda que também sujeitados à 

violência, principalmente a vivida pelos militantes e dirigentes, constantemente acusados de 

“formação de quadrilha”, dentre outras incriminações. 

Num texto de estudos utilizado como material de formação do Movimento, intitulado 

“Um passo a frente”, chama a atenção o item que corresponde às “tarefas internas do MST”, ao 

afirmar ser preciso a militância: “Manter a mobilização permanente e a luta de massas”, pois “as 

massas somente se conscientizam, quando lutam” (MST, 1997, p.42). Dando prosseguimento a 

essa leitura, salienta o texto: “Devemos ser um fermento no meio da massa trabalhadora em geral, 

para fomentar lutas de massa”. (MST, 1997, p.43) 

Nesses termos, percebo que o fermento seria a organização do MST, por meio da 

direção e da militância, já o trigo seria a “massa” (a farinha que, sem forma, necessita ser 

amassada e conformada, juntando-se ao fermento para que ela cresça, sem esse, permaneceria 

pó). A “massa” por si só se esvairia ao vento. Numa outra interpretação, penso em pessoas, as 

quais, na luta cotidiana pela sobrevivência, juntam suas forças, seja no trabalho familiar, sejam 

nas práticas coletivas, para enunciar interesses e por eles lutar, os quais, sendo singulares, 

tornam-se também plurais, dando forma e força ao Movimento Sem Terra.  

                                                 
20 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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Não se trata, nesta tese, de enaltecer o voluntarismo ou o espontaneismo, para 

justificar a existência do sujeito para além da “massa” no interior dos acampamentos e 

assentamentos, prescindindo da organização, mas de compreender que é possível a confluência 

de ideários e de saberes para se pensar a própria constituição do corpo que sustenta esse 

Movimento. Entendo como corpo a completude do sujeito, sem a distinção de membros e de 

cabeça.  

Desse modo, tratar os sujeitos sociais a partir da concepção de massa, ou pensá-los 

somente pelo olhar do sujeito coletivo, é anular a capacidade de autonomia, de utopia e de 

desejos que pertencem ao indivíduo, sem necessariamente torná-lo “individualista”. Ser coletivo, 

no meu entender, não quer dizer, radicalmente, a necessidade de deixar de ser indivíduo. É 

possível a confluência de valores, em práticas e representações, que, imbuídas de subjetividades – 

do desejo de ser pessoa –, tragam em seu bojo também as condições objetivas que a vida carrega, 

particularmente na percepção das carências materiais e na apreensão de que é preciso, na vivência 

dessas condições, buscar a sua superação.  

Numa outra fonte do MST, denominada “Construir um sindicalismo pela base”, 

elaborada em conjunto com Departamento Rural Nacional da CUT, na discussão do trabalho de 

base, há também a afirmação de que a “massa” necessita ser despertada, sendo a militância vista 

como “o fermento que põe a massa em movimento”, por essa ser incapaz de seguir os percalços 

que o movimento de lutas apresenta, caso não tenha uma direção:  

 
Tem gente que fala da massa com pena, por desprezo ou tática. A finalidade de 
nossa militancia é despertar a massa e organizá-la. É verdade que o fermento põe 
a massa em movimento, porque a massa não vai sem direção. Mas é ela que faz 
a mudança. Por isso, a massa que é a maioria deve ser sempre a parcela mais 
importante das nossas atividades (MST, 1987b, p.12).  

 

Nessa publicação há uma clara distinção entre o que é a liderança e o que significa a 

“massa”. Salienta-se, nesse documento, que, por ser aquele que fala e representa publicamente o 

pensamento e o desejo do povo, o líder é sinônimo de direção: “É por isso que a massa apóia e 

segue o líder”. Reforça-se ainda a necessidade de que “o líder não vire um ‘chefe’ ou um 

aproveitador”, daí o trabalho de base exigir que “ele pertença a um grupo de confiança que 

garanta os acertos”. (MST, 1987b, p.12) 

Quanto a essa discussão, observo as considerações de Bernardo M. Fernandes, ao 

refletir sobre o conceito de massa na visão liberal e “revolucionária” (aspas do autor). Esse autor 
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expõe que, para Baudrillard: “Ninguém pode dizer que representa a massa, e esta é sua vingança. 

As massas não são mais uma instância à qual se possa referir como outrora se referia à classe ou 

ao povo” (apud FERNANDES, 1994, p.156) 21. Fernandes salienta que, se associadas às duas 

visões, a liberal e a “revolucionária”:  

 
[...] podemos chegar à seguinte conclusão: em vez de transformar, a massa se 
transforma em mais massa, ela absorve toda a energia, todo o trabalho, e não 
produz nada de novo, ela se reproduz nela mesma, sempre. Aqui cabe muito bem 
a idéia de máquina que se reproduz continuamente. Quanto mais se pretende dar 
forma para a massa, mais a massa se desfigura. (1994, p.156) 

 

Anterior a essa publicação, no ano de 1993, esse autor, em texto mimeografado, já 

havia levantado a problemática do conceito de “massa” para se pensar as pessoas comuns no 

interior do Movimento. Ao propor essa polêmica para o MST, apontava, então, os limites da 

utilização da expressão “frente de massa” para designar o setor responsável em organizar os 

trabalhadores sem-terra na comunidade. Naquele contexto, discorrendo sobre esse conceito, 

assinalava Fernandes que: 

 
A massa não tem razão, embora tenha propostas não consegue realizá -las, ela 
não pensa, apenas absorve os comandos de seus líderes que ajudam a massa a se 
organizar para atingir seus objetivos. As lideranças dão ordem a uma massa 
disforme, procuram dar uma forma para a massa. Aqui a massa tem como 
representação máxima os seus líderes, que são a parte pensante e exercem uma 
influência muito grande sobre a mesma, que lhe dá segurança, garantias, etc. 
(1993, p.2) 

 
Fernandes propunha, na época, uma revisão do termo e do sentido atribuído a ele, 

chamando a atenção para a distância que se impunha entre aqueles que o MST considerava massa 

e a liderança, cabendo à primeira o ato de ser conduzida e à liderança a ação de “pensante” na 

condução do processo. Entretanto, em vista das condições imediatas de necessidade de 

encaminhamento das ocupações, como reforça esse autor, o debate foi deixado de lado no interior 

do MST, e por ele próprio. Numa entrevista com esse pesquisador, indaguei a respeito de tal 

debate. Como resposta, observou que: 

 

                                                 
21A análise que BAUDRILLARD estabelece acerca da “massa” difere frontalmente das narrativas por mim coletadas 
no Pontal, já que, no campo das representações, as falas dos assentados, dos militantes e dirigentes, em sua maioria, 
narram a compreensão do MST como a sua representação. Entendem ainda que as ações que estabeleceram (e 
estabelecem) como sujeitos da história do MST são significativas para o nascer da luta dos “sem-terra” na região. 
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[...] eu continuo defendendo o princípio do texto de que a massa não é uma coisa 
que o movimento social deva defender, porque massa é aquilo que não tem 
forma, é aquilo que o Marx chamou de “saco de batatas”, né? Então eu sou 
favorável à organização social, à organização política, à conscientização e à 
construção da identidade. Mas eu sei que isso não é um trabalho só do 
Movimento Sem Terra. Isso é um trabalho do Movimento Sem Terra, isso é um 
trabalho da Universidade, isso é um trabalho do Partido, isso é um trabalho dos 
Sindicatos, esse é um trabalho de toda a sociedade [...]22 

 

Alguns teóricos do MST, como, por exemplo, Bogo, ao referirem-se à formação 

ideológica dos camponeses e a conseqüente necessidade de formação de quadros para atuar no 

processo de transformação revolucionária, assemelham-se à leitura de destituição do papel de 

sujeitos para se pensar os homens e mulheres, pois se esses não se apresentam na perspectiva do 

“sujeito revolucionário”, com o papel de “socializar os meios de produção” e negar a propriedade 

privada, dentre outras prerrogativas entendidas como básicas para a transformação da sociedade, 

passam a ser os entraves para o desenvolvimento de um projeto amplo de socialização, devido “à 

superstição, à tradição, à contemplação e ao raciocínio associativo”. (BOGO, 1998a, p.5) 

Discorrendo sobre a consciência política, observa Bogo que é “[...] através da prática 

que o ser humano modifica a natureza das coisas e assim moldará a sua própria conduta. É desta 

relação com a natureza que o ser humano torna-se parte da própria natureza ‘como uma de suas 

forças’”. Todavia: 

 
[...] a cultura camponesa produzida através das relações, mais com a natureza do 
que com as pessoas, vem assumir características muito particulares que estão 
vinculadas ao mito, à superstição, à tradição, à contemplação e ao raciocínio 
associativo, caracterizando assim a formação do camponês através de aspectos 
expontâneos. Ao contrário do operário que estabelece relações de produção 
através da programação do trabalho. Desta forma é que se deve estabelecer uma 
relação no processo de formação política, que ‘transforme esta natureza’ 
complexa, ingênua, em uma natureza ‘descomplexa’, ‘desmistificada’, a partir 
de novos referenciais e padrões de vida e de convivência. Isto somente será 
possível através de uma organização política e social que atue, conscientemente, 
sobre a realidade humana, social e natural. (1998a , p.5) 

 

Ao considerar a natureza da cultura camponesa “complexa, ingênua”, necessitando 

tornar-se “descomplexa, desmistificada”, devido os aspectos espontâneos que prevalecem na sua 

formação, Bogo insere-se na visão do “atraso”, do “messiânico” para entender o camponês, ou 

mesmo na visão do “artesanal”. Por meio da “desqualificação”, objetiva-se “qualificar”. Porém, a 

                                                 
22ENTREVISTA. Bernardo M. Fernandes. Presidente Prudente, Camp us da UNESP, 21/03/2002. 
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realidade é muito mais dinâmica que a tentativa de sua exposição no plano teórico, questão 

evidenciada na criatividade e na riqueza do Movimento, em que Bogo, contraditoriamente, é um 

dos expoentes, inclusive pelas suas práticas em meio a esse Movimento. Conforme esse autor: 

 
Há uma tendência muito forte entre os camponeses de se apropriarem 
individualmente da terra. [...] o assentado não se apropria apenas da terra como 
território, mas estabelece sobre ele seu próprio governo, com leis, planos de 
produção, relações de trabalho, controle financeiro, relação com o mercado e 
ninguém poderá intervir, a não ser nos aspectos em que ele decide contribuir. 
Essa relação individualizada e individualizante com a propriedade, determinará 
o modo de agir e de pensar do camponês e se tornará cada vez mais rígida 
quanto maior for o tempo de duração dessa relação. Individualizará também o 
entendimento de seus filhos que passarão a perceber o mundo a partir dessa 
lógica das partes isoladas do todo. Há duas formas de enfrentar esse desafio: o 
primeiro, mais rápido, que é ir privando o camponês individual das 
possibilidades de continuar com seu individualismo. Segundo, através de um 
novo modelo de assentamento, prevendo um tempo mais longo, é ir influindo na 
formação dos filhos para que estes venham, no futuro, a renegar a propriedade 
privada como possibilidade de desenvolvimento da vida na agricultura, através 
da cooperação nos seus diferentes níveis. (1998a, p.5) 

 

Ao discutir a “vez dos valores” para o MST, partindo da reflexão do papel dos sem-

terra no princípio do novo milênio, esse teórico e sujeito do Movimento, salienta:  

 
No final do século e do segundo milênio, a história nos responsabilizou a não 
falarmos em nome próprio, mas em nome de uma organização, o MST. Nos 
tornamos fortes, em parte pela nossa capacidade de simplificarmos as 
‘impossibilidades’ tornando-as reais. Mas também pelas virtudes que 
conseguimos desenvolver. Estas atingiram a profundeza do imaginário da 
sociedade. Os ricos temem mais nossas virtudes que nossa força orgânica. Pois 
estas movem consciência e corações para plantar utopias no cenário social. 
(BOGO, 1998b, p.6) 

 

Segundo esse autor, os sem-terra tornaram-se fortes pela capacidade de “simplificar 

as impossibilidades”, fazendo-as concretas, reais, porém, também pelas virtudes e os valores que 

foram desenvolvendo na trajetória de Movimento em construção. As virtudes, por atingirem “as 

profundezas do imaginário da sociedade”, fizeram, conforme Bogo, com que a sociedade se 

sensibilizasse para as questões que afligiam o campo brasileiro, contribuindo ainda para um olhar 

sobre si e sobre as mazelas sociais, oriundas da forma como a questão agrária fora (e vem sendo) 

tratada na história. 
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Para Bogo, “[...] nada pode ser mais perigoso do que algo que se move por conta 

própria. Pois foge do controle e da repressão dos poderosos” (1998b, p.6). Essa consideração, 

contraditoriamente, assemelha-se às observações de Baudrillard, quando esse autor salienta a 

força da dissolução do(s) poder(es) pelas massas através de sua indiferença ou de seu silêncio. 

Bogo confronta-se, porém, com Baudrillard ao vê-las como potencialidade histórica e não como o 

seu contrário, ou seja, a “massa amorfa” ou o “vazio da política” sugerido por Baudrillard. 

Confronta-se, ambiguamente, ainda com a leitura estabelecida por outras fontes do 

MST, a exemplo de Moraes (1986) e de seu próprio texto (Bogo, 1998a), ao compreender a 

“massa”, ou no caso o “camponês”, pela premissa da necessidade de formatação, de 

transformação dos valores artesanais em princípios revolucionários, os quais encontram-se 

presentes no operariado, mas negados pela condição do “atraso” da cultura camponesa. 

Compreendo, então, que, aquilo que “se move por conta própria”, busca fugir ao 

aprisionamento e remete à autonomia e à força que se constroem como contrárias à formatação. 

Dá-se na construção do sujeito pelas práticas estabelecidas na vida e pela luta nos diversos 

espaços, desde os da casa e da família aos das assembléias, ocupações, marchas, congressos, etc. 

Sendo assim, tratam-se de práticas e de representações camponesas constituídas tanto pela 

organização do MST, quanto pelo sujeito que, ao “mover consciência e corações”, entregar-se, 

deixar levar-se pelos desejos, vontades, conforma sua utopia de uma terra liberta e de uma 

sociedade justa. Nesse sentido, Bogo ao apresentar o movimento da “massa” como existência 

real, concreta, como fez no trecho citado, possibilita a sua apreensão para além do controle e da 

repressão “dos poderosos”, em vista de sua consciência e de seus desejos, e não de sua 

“opacidade”. 

O que percebo, dessa maneira, ao olhar para as evidências históricas derivadas das 

lutas camponesas, é o fato de que as derrotas e as conquistas ainda no tempo presente são como 

frutos permanentes de histórias construídas e refeitas no cotidiano das práticas familiares, no 

saber enraizado pela tradição, mas também na universalidade das lutas em comum, no convívio 

com a comunidade e o coletivo. Práticas essas resultantes de trajetórias delineadas, vividas e 

representadas nas histórias de vida, no refazer dos sonhos no convívio com o coletivo do MST no 

acampamento e no primeiro ano do lote provisório, a exemplo do Che Guevara/Santa Clara e no 

trabalho coletivo realizado pelo grupo dos nove, no assentamento gleba XV de Novembro; assim 

como nas condições de vida das famílias assentadas na atualidade, na área definitiva, as quais não 
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se encerram nas práticas individualizantes de defesa da propriedade privada, mas de defesa do 

saber da “terra de trabalho”, daquela em que possam viver como espaço mantenedor da família, 

em que se possa plantar o feijão, o milho, a mandioca, criar o porco, a galinha, o bezerro e a sua 

vaquinha de leite. 

Partindo dessas observações, saliento que, entender os anseios, as expectativas, as 

lutas e as esperanças dos camponeses no Pontal, assentados, militantes e dirigentes, 

particularmente dos que atuaram nas primeiras experiências do Movimento na região, implica 

uma leitura contraposta às análises voltadas unicamente para o fator econômico, em vista do que 

se afirma como o poder do capital a suplantar as vontades e desejos, na medida em que a sua 

“lógica” assim exige. 

Pensar o sentir, o sonhar, e o que lhes dá sentido à caminhada, bem como as leituras 

que apresentam e representam de suas práticas e representações, é o que impulsiona esta tese na 

busca de uma interpretação que não se resuma à ótica do “desvio político”, como sugerido por 

Moraes (1986), pois, mesmo não sendo essa a intenção, tal análise acaba negando os saberes 

camponeses, os quais, no meu entender, não se limitam à projeção do que se considera como 

“consciência política” - referencial do operariado - em contraposição ao saber “arcaico”, 

“contemplativo” e “associativo” do camponês, tal como designou ainda Bogo. Como contraponto 

a essa leitura, tornou-se relevante a elucidação dos caminhos trilhados pelas primeiras lutas do 

MST no Pontal, enfatizando ainda o percurso estabelecido pelo historiador para esta empreitada, 

com o olhar, neste momento, para o que significa “ser militante, ser dirigente e ser assentado” nas 

práticas e representações camponesas do MST no Pontal do Paranapanema.  

 

5.2. Ser militante, ser dirigente e ser assentado: ambigüidades dos sujeitos do 
MST 

 
 
Todo colono, sitiante, posseiro, etc., de carne e osso é ao mesmo 
tempo, construtor da história e construído por ela e, portanto, um 
ser em contínua transformação. Se a história é produtora de 
ambigüidades, cada pessoa é igualmente ambígua, na medida em 
que a história individual encerra a história geral da sociedade. 
(WOORTMANN, 1990, p.16) 

 

Avanços e recuos fazem parte da história de vida e de trabalho dos camponeses. Se os 

homens e mulheres representam uma organização a buscar confluir interesses em comum em prol 
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do coletivo, por vezes se sobrepondo ao indivíduo, as conduções e interpretações da luta nem 

sempre foram (ou são) as mesmas para o MST, diferenciando-se conforme a posição dos sujeitos 

envolvidos. Daí a importância de se buscar a vivacidade do Movimento, tendo como referencial 

as lutas camponesas, espelhando-as nas malhas da história, produzidas pelas condições objetivas 

e subjetivas expressas também pela memória.  

D’Incao e Roy (1995), ao realizarem um estudo de caso em um assentamento no 

estado de São Paulo23, utilizando-se da pesquisa participante, apresentam considerações 

relevantes para a discussão da participação das pessoas comuns na tessitura de suas histórias, bem 

como para o entendimento das práticas e representações de determinadas lideranças no interior do 

MST nesse Estado. 

Partindo de uma análise interna do assentamento, esses pesquisadores apontam para o 

discurso autoritário presente no que consideram como agentes mediadores, como, por exemplo, 

nos representantes da CEBs, técnicos do Estado e das lideranças do MST, por visarem sobrepor-

se aos desejos dos assentados na tentativa de implantação do modelo coletivo de produção, 

priorizando-se o espaço político em prejuízo dos saberes e valores da maior parte dos assentados.  

Ao propor o projeto de coletivização como única forma de produção, o discurso anti-

autoritário que aparecia na fala das lideranças do MST, para D’Incao e Roy (1995), apresentou-se 

como contrário à libertação, ao impor um “modo superior de produção” em detrimento das 

posições dos indivíduos ou das “individualidades” no interior do assentamento. Tal papel, 

segundo os autores, em determinados momentos, coube às lideranças, ao tomarem para si a 

propriedade de sobrepor-se ao(s) outro(s) na condução da organização, ignorando, dessa forma, 

as práticas das “pessoas comuns”, em benefício de um discurso fundamentado na apropriação de 

um saber que se mostrou impositivo, o qual caberia apenas a alguns privilegiados: 

 
O resultado desse jogo de ações e reações é que, sob aparência de gestão pela 
base, pelos próprios produtores, se desenvolveram entre todos relações que 
lembram aquelas que cada um viveu anteriormente, de patrões e empregados, 
não reguladas por uma lei comum, mas pela ‘lei do patrão’, que funciona ao 
arbitrário. E onde os empregados, sabendo-se sem direito a ter direitos, reagem 
segundo um cenário conhecido. Buscando os favores do patrão em prejuízo dos 
outros ou simulando aceitação da ordem estabelecida e fazendo o que bem 

                                                 
23Os autores não especificam, em nenhum momento, o assentamento que está sendo pesquisado, limitando-se a 
localizá-lo somente no âmbito do estado de São Paulo. Entretanto, numa reflexão do texto de D’INCAO (1991), é 
possível pressupor, a partir das informações nele constantes, que o local analisado refere-se ao assentamento de Porto 
Feliz, localizado a 110 Km de São Paulo. 
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entendem, conforme a lógica dos comportamentos escondidos ou sorrateiros. 
(1995, p.213) 

  

As considerações de D’Incao e Roy são sugestivas para se pensar as relações sociais e 

de trabalho impostas pelas lideranças no local por eles analisado, as quais, conforme os dados da 

pesquisa, reproduziam a dependência vivenciada por grande parte dos camponeses no tempo 

anterior ao assentamento, resultando em resistências derivadas nos “comportamentos escondidos 

ou sorrateiros”. Assim, como assinalam os autores, o que se propunha diferente, tornou-se igual, 

arbitrário, negação de práticas de autonomia, tão caras aos princípios do MST. 

Tecendo críticas similares a esses autores, quanto à atuação das lideranças do MST na 

região do Pontal do Paranapanema, Souza afirma: 

 
O MST se articula pela formulação de uma carência coletiva. Os indivíduos 
mais diversos tornam-se iguais na medida em que sofrem a mesma carência. 
Todos se tornam iguais face à carência. E face a um mesmo ideal, a uma utopia, 
que, no caso do MST, retoma os pressupostos da utopia revolucionária 
socialmente, em sua vertente radical, pouco aberta à liberdade individual, e 
muito centrada na ordem do coletivo, definido de cima para baixo. (1994, p.235) 

 

Transplantando um trecho literal do texto de Durham, sem as devidas aspas, em que 

essa autora discorre sobre os movimentos sociais de diferentes tipos, Souza generaliza a 

abordagem no sentido de imprimir ao MST a sua articulação “pela formulação de uma carência 

coletiva”, hierárquica e “definido de cima para baixo”. Nesse sentido, cabe citar o trecho original 

a fim de dimensionar o seu significado: 

 
Vimos que os movimentos se articulam pela formulação de uma carência 
coletiva. Os indivíduos mais diversos tornam-se iguais na medida em que sofrem 
a mesma carência. A igualdade da carência recobre a heterogeneidade das 
positividades (dos bens, das capacidades, do trabalho, dos recursos culturais). 
No movimento, face à mesma carência, todos se tornam iguais. E, agindo em 
conjunto, esses iguais vivem a experiência da comunidade. Os movimentos 
sociais se constituem, portanto, como um lugar privilegiado onde a noção 
abstrata de igualdade pode ser referida a uma experiência concreta de vida. A 
igualdade, constitui-se, desta forma, como representação plena, concretizada na 
comunidade. [...] Essa vivência da comunidade, isto é, da coletividade  de iguais 
criada pela ação conjunta de  todos, se dá numa dimensão própria que implica 
uma novidade muito importante: o reconhecimento da pessoa num plano público 
e não privado (DURHAM, 1984, p.28) (grifos da autora) 
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Na análise das entrevistas, destaca-se a forma como os assentados referem-se ao 

surgimento das lideranças e da militância no interior dos acampamentos e nas relações vividas 

junto à “experiência da comunidade”, como se depreende da fala de Seu Nilo, ao apontar também 

para o que significa o Movimento, bem como o que é ser dele sujeito e orgulhar-se de expor 

publicamente esse sentido: 

 
[...] pra nascer uma liderança dentro do Movimento Sem Terra eu acho que 
aquela pessoa tem que ter amor por aquela luta, e aquela boa vontade dele de 
dizer: ‘não, eu vou partir pra luta pra surgir a base do Movimento Sem Terra.’ 
Porque nós todos, nós todos assentados, acampados e tudo tem esse direito de ter 
aquele orgulho de dizer: “nós somos do Movimento Sem Terra.” Porque tem 
muitos ainda que as vezes tem medo, porque as vezes tá num lugar ...: ‘Você é 
do Sem Terra?’ ‘Não, eu não sou não, eu passo lá só pra mim ver’. Mas não 
engana, se envergonha disso, tem gente que ainda tem vergonha. Eu não. Desde 
quando eu entrei, a pessoa sabe que eu sou do Sem Terra, toda a vizinhança, 
todo conhecimento que eu tenho sabe que eu sou do Sem Terra, e ninguém me 
procura nada, porque sabe que se me procurar eu sei responder. Então é uma 
coisa que a gente pensa em ser do lado de ..., andar sempre no Movimento Sem 
Terra, é o que eu reconheço em mim mesmo. Eu não me envergonho de chegar 
em qualquer lugar, em qualquer canto, em banco, fórum, em qualquer coisa nós 
somos do Movimento Sem Terra. Eu me orgulho de dizer que não tenho 
vergonha daquilo que nós tamos fazendo, porque é uma luta nossa, uma 
satisfação nossa.24 

 

Seu José de Paula, ao ser indagado sobre o que representa o MST, com a voz 

embargada pela emoção apresenta o seu relato, o qual, tal como o de Seu Nilo, é carregado de 

orgulho, por se entender como parte desse Movimento. Orgulho que procura transpor para a 

necessidade de uma prática contínua, que seja sua e de sua família, vista como uma forma de 

contribuição às ações do MST: 

 
[...] é uma coisa assim que eu acho muito bonito. Além de bonito, eu acho uma 
alternativa pra mim e pros outros que tavam aqui na época. É tanto que quando 
eu tenho um tempo e tem acampamento por perto, a gente tá lá sempre 
conversando com um companheiro, tá sempre passando pra eles o quanto é 
importante se organizar, não fazer bagunça, não brigar dentro do acampamento. 
Então a gente sempre quando pode faz esse trabalho aí até hoje. E faço com 
disposição mesmo. 25 

   

Observo, então, a necessidade de não se generalizar os exemplos relacionados por 

D’Incao; Roy e Souza, para o MST em sua totalidade, ou mesmo para os sujeitos na região em 
                                                 
24ENTREVISTA. Nilo e Alzira. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
25ENTREVISTA. José de Paula e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/02/2002. 
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estudo, indagando sobre os limites dessas interpretações. Frente às observações de Souza, é 

preciso apreender as contradições de que o campo está cheio, já que diferentes práticas e 

representações apontam para homens e mulheres a construir a sua história, de forma ambígua, 

contraditória, carregada de vida. 

Martins, discorrendo sobre a posição da Igreja em vista de seu papel de mediação 

estabelecido entre os movimentos sociais, a partir de suas pastorais sociais, como a indígena, a da 

terra e a do trabalho, enfocando ainda as práticas do Movimento Sem Terra, observa que: 

 
Um certo aparelhismo tomou conta dessa mediação impolítica que cumpria uma 
função, sem dúvida, política. O resultado foi a busca da laicização da ação dos 
grupos de Igreja e até mesmo a sua institucionalização como grupos seculares, 
como foi o caso do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
convertidos em grupos semipartidários.(2000, p.77) 

 

Na entrevista com Zelitro indaguei acerca das considerações apresentadas por 

Martins para se pensar os rumos tomados pelo MST, principalmente acerca do que esse autor 

considera como a sua “institucionalização”. Falando da simbologia do MST, esse entrevistado 

assinala que talvez Martins tenha razão no sentido de apontar para o MST como uma organização 

institucionalizada, se pensarmos exclusivamente a questão do assentamento e das cooperativas, 

mas quanto à ocupação e demais práticas vividas pelo Movimento, a crítica não se sustenta, já 

que: 

 
Com uma ação, você faz uma trajetória histórica, rompe a cerca e ocupa o 
latifúndio. Então isso é de uma simbologia muito forte. E isso é desobediência 
civil. Rompe a cerca. Então quando ocorre o assentamento - por isso que eu digo 
que ele pode ter razão-, há uma tendência de retorno da propriedade privada, da 
institucionalidade que o assentamento quer discutir (inaudível). Do Estado 
interferir com sua gerência, com seu modo de atuar, dos próprios créditos, de ir 
pro banco. Enfim, a própria cooperativa que tem sua própria legislação que 
enquadra, formata. Agora a ocupação [...] E o Movimento sai das ocupações e 
vai para as caminhadas, as marchas, os atos públicos. Desenvolve atividades 
culturais, realiza eventos diversos, ocupa este espaço público, agrega elementos 
de caráter político de dizer “fora FHC, fora FMI”, de ocupar um prédio público. 
Que simbologia não é você protestar na frente dum Banco Central, duma Bolsa 
de Valor. Então é a desobediência civil. Então ao meu ver é uma grande 
contribuição que o Movimento [...], pro pensamento de esquerda no Brasil, com 
sua simbologia, com seu gesto. No dia que as outras categorias resolver fazer o 
mesmo, no dia em que os operários ocuparem a fábrica, por exemplo (risos), 
enfim, os estudantes ligados a UNE, por exemplo resolver ocupar as 
universidades, mas não pra discutir preço do pagamento de mensalidade, mas 
pra discutir que Brasil que nós queremos, e que universidade pública queremos. 
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E, quem que é nós? (inaudível). Então, de maneira que o José de Souza Martins 
tenha razão em alguns aspectos, mas ele generaliza quando enfoca isso 
desconsiderando os outros fatores, que são, com certeza, no MST mais forte do 
que essa questão da institucionalidade.26 

 

De forma semelhante a Martins, Navarro assinala que, ao contrário do que muitos 

imaginam, o MST não é mais um movimento social, deixou de sê-lo para tornar-se uma 

“organização formal de representação de interesses [...] mergulhado na institucionalidade 

vigente” (2000, p.03). Frente a essa afirmativa, cabe levantar um questionamento: se o 

Movimento está mergulhado na “institucionalidade vigente”, e se essa, historicamente, remete à 

preservação da ordem, como explicar a sua inversão quando da ocupação de terras, de prédios 

públicos, das marchas, etc? Sabe-se que, ao ocupar a terra, os sem-terra ferem princípios básicos 

e norteadores da política, mentalidade e estrutura social e fundiária desde tempos remotos: a 

defesa da propriedade privada e, conseqüentemente, do latifúndio, enraizada na história da 

questão agrária brasileira.  

Observo a necessidade de se repensar a interpretação de ambos os autores e, 

particularmente de Navarro, por esse autor não se dispor a analisar a composição social do MST e 

nem ao menos dimensionar o seu interior, detendo-se na organização ou no que entende pelas 

lideranças, ainda que tenha exposto que a sua preocupação estava em pensar a organização e não 

os sem-terra. Mas, indago novamente: a organização não pode ser composta desses sujeitos? Ou 

prevalece a leitura de que somente os ilustrados podem pensar e constituir-se como Movimento, 

na medida em que os camponeses são incapazes de fazê-lo?  

Diante das considerações de Navarro, é preciso questionar se não seria a organização 

composta, além da assessoria, de sem-terra que emergiram das lutas no interior de acampamentos 

e assentamentos? De onde se origina a militância e a direção? De onde brota a força que faz com 

que o Movimento se edifique e consiga sobreviver mesmo face às fortes cargas de 

desqualificação presentes nos anos 90, oriundas desde o espaço das ações governamentais ao 

campo científico, a exemplo do próprio Navarro e de um dos maiores estudiosos da questão 

agrária, José de Souza Martins? O MST se limita a ser o corpo da organização?  

No trabalho de campo não foram poucas vezes em que a organização do MST 

confundia-se com os sujeitos, como se depreende dos relatos de Seu Nilo e Seu José de Paula, por 

muitos entenderem e se sentirem parte constitutiva desse Movimento. Diante disso, quando estou 
                                                 
26 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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tratando da organização, entendo a sua composição fundamentada nos camponeses em sua 

diversidade. São as pessoas comuns a compor a militância e a direção do Movimento. 

Entrementes, somam-se a essas os “intelectuais sérios”, como observa Bogo, ao discorrer sobre 

as lições da luta pela terra:  

 
Não existe uma classe independente de intelectuais, mas cada grupo social tem 
sua própria casta ou tende a formá-la. É esta consciência que levou o MST a 
buscar sua autonomia através da formação intensiva de quadros, integrando em 
suas fileiras intelectuais sérios, que passaram de assessores a dirigentes políticos.  
(1999, p.33) 

 

Não se nega, com isso, a existência do “eles” e do “nós”, como já salientado, 

enquanto elementos diferenciadores, particularmente no tempo do assentamento e na forma 

como, por vezes, se conduz a luta. Mas permanece a indagação de que: se tão autoritário e 

reprodutor das práticas de dominação no campo brasileiro, como salientam alguns autores, de que 

modo podemos compreender a forte adesão de milhares de homens e mulheres que se vêem como 

Movimento Sem Terra? Vêem ainda na representação do MST a esperança, mesmo diferindo, em 

determinados momentos, dos princípios de organização, particularmente na referência de como 

produzir na terra? 

Para essa discussão, fez-se necessário, como acentuado anteriormente, indagar o que 

representa o MST para os sujeitos a compor-lhe, refletindo sobre o que faz com que homens, 

mulheres, velhos, jovens, crianças de vários recantos do país marchem léguas e léguas, sob sol e 

chuva num constante “movimento”. O Movimento é a “massa”? A “massa” é caudatária do MST 

ou tem a sua própria autonomia? A organização interna é construída no cotidiano das práticas e 

representações camponesas nos acampamentos e assentamentos ou é antecedida pela denominada 

“vanguarda” do MST, expressa na direção e na militância? Seria o termo “massa” coerente para 

imprimir os desejos dos sujeitos em “movimento”?  

Essas questões emergiram nesta tese não somente da crítica às interpretações de 

Navarro, Martins, dentre outros autores, mas também, como já apontado, de uma reflexão da 

compreensão estabelecida em grande parte das fontes produzidas pelo MST, ao designarem o 

significado da “massa”, assemelhando-se, de modo contraditório, às inferências tecidas por esses 

autores.  
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As irmãs Ivanice e Ivanizia, assentadas no São Bento, ao serem questionadas sobre o 

que significa o Movimento Sem Terra, e se são parte desse Movimento, categoricamente 

afirmaram: 

 
Ivanice: Hã, hãm. Hã, hãm. Eu sou. Eu me vejo como Movimento Sem Terra. 
Ivanizia: Com certeza, né? Porque [...] 
Ivanice: Porque quando eles faz alguma coisa contra um dos nossos, eu falo: 
olha tão perseguindo a gente. Então nós somos parte deles, mesmo que a gente tá 
aqui, a gente num faz parte mais da luta ativa, mas a gente faz parte. Porque nós 
tamos no assentamento. E eu falo [...] E eu me vejo como Movimento Sem Terra 
sim. É que nem por exemplo, quando eles [...] Se eles vier aqui chamar a gente: 
‘oh, nós tá precisando de muita gente pra uma ocupação’. A gente vai. Vai sim.27 

 

A crítica realizada por Martins (2000), quando da discussão das ações das lideranças 

do Movimento Sem Terra, entendidas como a “classe média ilustrada”, novamente incorre no 

risco de eliminar as pessoas comuns da reflexão, como se fosse possível suplantar as suas práticas 

do processo de lutas, em vista de não fazerem parte da organização do Movimento: 

 
O vocabulário da luta não coincide com o vocabulário da vida, o que quer dizer 
que a consciência da luta é diversa da consciência de quem quer dirigir a luta. 
Esse distanciamento tem sido próprio das lutas camponesas em muitos países, 
conseqüência das peculiaridades históricas dessa categoria social, como dizia 
Marx, mas também conseqüência da impotência própria da indefinida classe 
social que quer dirigir as outras classes, que é a classe média e nela a 
intelectualidade iluminista, que ele era e não disse. (2000, p. 231) (grifo do 
autor) 

 

Tendo como base os relatos, observo que, no caso dessa região, aqueles a representar 

e compor a organização do MST emergiram das ocupações, dos acampamentos e dos 

assentamentos, em situações muito diferentes das arroladas por Martins, qual seja, a de “classe 

média e intelectualidade iluminista”28. E essa constatação talvez possa se estender para os 

campos do país, na medida em que, por exemplo, contrariando a lógica de suas matérias, 

principalmente as assinadas por Josias de Souza, observações de um artigo publicado na “Folha 

                                                 
27 ENTREVISTA. Ivanice e Ivanísia. São Bento, setor IV, 02/07/2002. 
28CALDART (2000, p.90), discutindo o processo de formação dos sem-terra, assinala que: “[...] os sem-terra que 
cortam cercas, ocupam terras, enfrentam conflitos com o Estado e os latifundiários, são também aqueles que se 
tornam dirigentes de empresas, que negociam em Bancos, que fazem parcerias, que contratam técnicos e discutem as 
diretrizes de sua assessoria, que organizam sua produção em agroindústrias e que chegam até a regular mercados 
regionais através da produção agrícola que comandam”. 
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de S. Paulo”, no ano de 2000, sugerem uma interpretação diferenciada da enunciada por Martins 

para se pensar a constituição da organização do MST.  

Conforme essa matéria: “A maioria dos ‘rapazes’ do MST, que desafiou o governo 

várias vezes este ano, não chegou aos 40 anos, não terminou o primeiro grau e tem ‘salário’ que 

varia de R$180 a R$ 400 mensais”29. Observo que os dados econômicos demonstrados nessa 

reportagem possivelmente não correspondam, de forma extensiva, ao explicativo da questão em 

sua interioridade, porém, enunciam condições sociais outras que as da “classe média e 

intelectualidade iluminista”, como destacou Martins (2000).  

Objetivo entender “a consciência da luta e de quem quer dirigir a luta” por meio da 

análise dos camponeses “que fazem essa luta”, buscando apreender a(s) forma(s) como as 

práticas e representações se materializam no cotidiano, entendido aqui como um espaço 

conflituoso30, constitutivo de valores que perpassam a esfera da família, desembocando em 

processos imbuídos da coletividade, como, por exemplo, no ato da ocupação da terra e da 

permanência nos acampamentos, muitas vezes, por tempo indefinido, o que não lhes suprime, 

quando nesse espaço, do papel de indivíduos a definir as suas vontades, ou mesmo de retornar às 

condições de escassez e de miséria, das quais tentara fugir quando da luta pela terra, a exemplo 

do repasse da terra conquistada para outro.  

Percebo que, nos casos arrolados pelos assentados, quanto à perda do lote de um 

vizinho ou amigo, isso ocorre mais pelas dificuldades para a permanência na terra, devido, dentre 

outras questões, as carências advindas do tempo do acampamento, - em que o que se tinha fora 

perdido para a permanência na luta -, e principalmente pela política agrícola no meio rural que, 

ou os exclui literalmente, ou incluiu-lhes miseravelmente, impossibilitando-lhes desenvolverem-

se do modo como sonhavam , do que necessariamente pelo desejo do comércio ou da “venda da 

terra”. Prevalece, dessa forma, para os homens e mulheres assentados, a visão da “terra de 

trabalho” como negação da “terra de negócio”. 

                                                 
29SILVA, Eliane. Sem-terra têm tomada de decisão descentralizada. Folha de S. Paulo, São Paulo, 02 de Out. 2000. 
A, Brasil, p.4. 
30 CALDART (2000, p.28) observa que o cotidiano do MST não se refere ao “[...] que se repete todos os diais, dos 
costumes mais estáveis, rotineiros”. É preciso salientar que o sentido atribuído por essa autora ao cotidiano do MST 
nos acampamentos não implica somente a permanência, mas também a dinamicidade. O mesmo sentido, atribuído 
por ela para se pensar as ações do MST, é possível ser apreendido nos assentamentos analisados, na medida em que 
se dá também nesse espaço a luta constante para a permanência na terra. Desse modo, o cotidiano do assentamento 
não quer dizer, necessariamente, o “estável”, o “rotineiro”, mas a incessante luta para da terra não terem que partir.  
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Nessa reflexão, compreendo a existência de processos imbuídos de individualidades e 

de coletividades, presentes nas diversas formas de viver o cotidiano nos assentamentos do Pontal, 

assim como no espaço público de lutas. As relações de vizinhança e os laços de solidariedade a 

romper as cercas que cercam os quintais e, conseqüentemente, as que cercam os sentidos do 

indivíduo e dos sonhos, como as constatadas no setor I do assentamento São Bento, acenam para 

o campo das representações. Representações forjadas pelas condições objetivas de luta para a 

permanência na terra, mas também pelo desejo da liberdade, enunciadas por meio de práticas e de 

símbolos presentes na memória de luta dos assentados. Se demonstradas enquanto representações 

diversas das vividas pela militância e pela direção, como, por exemplo, as do desejo de 

transformação da sociedade, as quais também não encerram uma posição única para os diversos 

camponeses, nem por isso são inferiores, mas diferenciadas. 

Jovchelovitch, ao discutir as representações sociais e a esfera pública, destaca a inter-

relação entre os processos objetivos e subjetivos envoltos na construção das representações 

enquanto teoria, mas alicerçados no que se vive em relação às estruturas sociais e à história: 

 
A relação entre o material e simbólico é um dos problemas centrais para o 
edifício conceitual da teoria. Processos objetivos são sempre a contrapartida de 
processos subjetivos. Os processos de ancoragem e objetivação mostram 
claramente que a construção de representações sociais tem em estruturas 
históricas e sociais alguns de seus elementos principais. Se há uma concepção 
sobre a condição humana subjacente à teoria, esta certamente se apóia sobre um 
entendimento do ser humano como sujeito  da sociedade e da história e ao 
mesmo tempo sujeito á sociedade e à história. (2002, p.41) (grifo da autora) 

 

Vejo, dessa maneira, a necessidade de repensar as interpretações estabelecidas sobre 

o MST, compreendendo que ele não se faz simplesmente da organização, seja a reconhecida pela 

estrutura orgânica do Movimento ou a liderança de “mídia”, mas fundamentalmente por homens, 

mulheres e crianças. Por aqueles que representam e se representam nesse movimento e 

organização social. Nesse aspecto, compreendo ser preciso analisar as considerações de Bogo 

(2000), ao enfocar as “virtudes extraordinárias” que necessitam fazer parte dos lutadores do povo. 

Conforme este autor: 

 
Se virtudes são capacidades extraordinárias, as conquistas coletivas sempre são 
vitórias extraordinárias. É por isso que os lutadores trazem o coração carregado 
de virtudes, onde o povo em marcha procura encostar-se para buscar ali a 
energia que lhes falta. O povo sente vontade de abraçar seus líderes por causa 
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das virtudes que estes possuem e porque sentem que estas pertencem também a 
eles. (BOGO, 2000, p.30) 
 

 
Se a linguagem de Bogo carrega uma carga emotiva que dá vida e torna-se alimento 

para o MST, alicerçando sonhos, utopias, configurando a mística que aponta para a capacidade de 

humanização, ao sensibilizarem-se com as dores e a causa dos outros, por um outro prisma, 

enuncia também a fragilidade na designação do sentido de povo, já que, se é preciso no contato 

com os líderes “encostar-se para buscar ali a energia que lhes falta”, por essa afirmativa, se têm a 

impressão de que, como já assinalado em vários momentos deste capítulo, enquanto receptáculos 

vazios, é necessário preenchê-los de energia pela força dos lutadores, abraçá-los para deles 

carregar-se de potencialidades. 

Parto da premissa de que é preciso pensar as pessoas diferentemente da leitura do 

espaço da dominação e do vazio. Conhecimentos são construídos cotidianamente no ato da 

sobrevivência. A sabedoria da pobreza, como diria Milton Santos, expressa a criatividade de 

homens e mulheres diante da miséria que a vida e o mundo do trabalho impõem, mas também 

frente à festa, à alegria. Não são os lutadores exclusivamente a fazer brotar essa energia. Podem 

sim, alimentá-la, desde que dela se alimentem31, como expressam as publicações do próprio 

Movimento no sentido dessa importância, tal como, ambiguamente, nas próprias palavras de 

Bogo: “Muitas vezes na fraqueza se manifestam virtudes que jamais imaginávamos existir, e elas 

têm o poder de alastramento que podem impulsionar grandes mudanças em poucos momentos”. 

(BOGO, 2000, p.30) 

Entendo que, nesse trecho, Bogo re-dimensiona o sentido do que apresentara 

anteriormente, por assinalar a vida e a força no que se entendia como vazio e fraqueza. Esse 

exemplo, afora outros arrolados nesta tese, particularmente acerca deste teórico e sujeito do MST, 

ilustra as ambigüidades existentes nas interpretações que o MST tece sobre si e a sua 

composição. 

Um exemplo das práticas de autonomia e de determinação das pessoas comuns está 

no processo de ocupação da terra. Para que ele ocorra, é preciso um objetivo partilhado. Não são 

                                                 
31 FREIRE (2000, p.43), de forma intensa, expressa a pedagogia da indignação, assinalando em suas cartas para o 
fato de que: “[...] coerente com a minha posição democrática estou convencido de que a discussão em torno do sonho 
ou do projeto da sociedade por que lutamos não é privilégio das elites dominantes nem tampouco das lideranças dos 
partidos progressista. Pelo contrário, participar dos debates em torno do projeto diferente de mundo é um direito das 
classes populares que não podem ser puramente ´guiadas’ ou empurradas até o sonho por suas lideranças”.   
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unicamente a direção e a militância que vão ocupá-la, não são elas, por si só, que irão conter o 

desejo de abandonar o acampamento e, por conseqüência, a luta. São ainda as esperanças, os 

desejos, as vontades e as sensibilidades presentes no subjetivo, mas expressas também no desejo 

do coletivo, as quais, conjugadas com os fatores objetivos, dão conotação e vida às práticas e 

representações oriundas dos diversos tempos que envolvem a luta pela terra e para nela 

permanecer. 

Paulo Freire, refletindo sobre a “Denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho”, fia 

uma interpretação belíssima para a compreensão da subjetividade na história ao assinalar para o 

sujeito a construir valores a partir também de sua consciência, de seus desejos, do que sente e 

sonha, aliado ao que se vive: 

 
Advirtamo-nos de que, anulando a importância da consciência ou da 
subjetividade na História, reduzida a consciência então a puro reflexo da 
materialidade, as concepções mecanicistas da História e da consciência se 
concretizam em funções invibializadoras da educação. Decretam a 
inexorabilidade do futuro que implica necessariamente a morte do sonho da 
utopia. (2000, p.122) 
 

 
Em “Valores de uma prática militante”, Leonardo Boff, Frei Betto e Ademar Bogo 

(2000), expõem as suas interpretações do que significa ser um militante. Nesse trabalho, Bogo, 

analisando “os valores que deve cultivar um lutador do povo”, fala da energia que brotar do chão 

e contagia as pessoas, as quais vão se levantando, “se dando as mãos, entrelaçando os dedos, 

apertando-se, não querendo mais soltarem-se”. As pessoas, conforme esse pensador do MST, 

rapidamente vêem: 

 
[...] renascer a altivez, a credibilidade, a confiança, a esperança, a cumplicidade, 
a motivação, a ternura, a alegria e as canções brotam dos lábios como 
cachoeiras, como se estivessem ali guardadas para saírem em pedaços, neste 
momento de encontro das mãos e dos sentimentos. Nasce assim um, dois, 
milhares, milhões de lutadores do povo. Viverão enquanto a energia dos 
verdadeiros valores fervilhar em cada coração. Desaparecendo este fervor, o 
lutador transforma-se de água corrente em bloco de gelo, impossibilitando 
qualquer iniciativa de surgimento de vida. (BOGO, 2000, p.50) 

 

Permanece a indagação do que seriam esses “verdadeiros valores a fervilhar em cada 

coração”, dos quais trata Bogo. Mas também a percepção de que os valores que emergiram no 

acampamento, nos saberes oriundos do tempo da cidade de lona, somaram-se ao cotidiano do 
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assentamento na materialização de sonhos quando da conquista da terra. Sonhos construídos tanto 

pelos referenciais de luta do preceito revolucionário da organização, quanto pelos conhecimentos 

que os camponeses trazem consigo, enunciados por formas diversas: na tradição, na cultura, na 

busca do enraizamento, as quais, pude perceber, se encontram tanto no plano individual quanto 

coletivo da vida. 

Nesse ponto, observo as múltiplas dimensões da vida: passado e presente inter-

relacionados na composição do ser sujeito. O passado evidenciado no sonho de conquista da terra 

para o trabalho familiar, tomando por base o empreendimento de práticas coletivas no tempo do 

acampamento, alicerçadas na negação da condição de bóia-fria ou de arrendatário nas terras de 

outrem; e o presente conformando-se pelo trabalho familiar na terra, mas evidenciando a 

necessidade de união para a busca de soluções comuns para os assentamentos como, por 

exemplo, na melhoria das escolas, na conservação e implantação de postos de saúde, etc. As 

relações sociais estabelecidas pelos assentados para o trabalho na roça mediante a troca de dias de 

serviço, fora outras formas de cooperação, também exemplificam essa questão. 

O relato de Venzel é ilustrativo para se pensar o dimensionamento dos assentados 

como sujeitos de direitos, no assentamento São Bento, ao terem ocupado a Empresa de Energia 

Elétrica, em Pirapozinho, numa ação derivada de suas experiências de luta anteriores ao 

assentamento, não contando com a participação da militância e da direção para essa prática: 

 
O cara, quando ele passa por um acampamento, por mais que se volte pra dentro 
do lote dele, quando ele vai pra uma luta, ele já conhece todo o esquema 
organizativo. Exemplo disso a São Bento. Esses tempos nós fizemos um teste. 
Tinha um problema de energia elétrica na São Bento. Isso depois de mais de 05 
anos de assentamento. Enfiado dentro do lote, o povo meio que sem fazer luta. 
Aí teve um problema de energia elétrica. O povo luta pelo imediato, né? Aí a 
companheirada da São Bento foi e ocupou, pressionou, acho que parece que 
ocupou a Eletro, em Pirapózinho. Mas olhe!! A militância que tava lá nem se 
mexeu, ficou só assistindo. O povo criou o grupo de segurança da porta. O povo 
criou o responsável pela saúde, o povo montou a estrutura orgânica da 
ocupação!! Depois de 5 anos sem fazer luta. Eu fiquei impressionado, eu fiquei 
aí sentado olhando. Tiraram os representantes que iam conversar com os 
diretores da Eletro. Depois de 5 anos enfiados no assentamento sem quase fazer 
luta, foram lá e resgataram toda a história que eles tinham feito dentro do 
acampamento; todo o  processo de luta que quando vai pra ocupação do Incra, 
quando vai pra ocupação de algum órgão público, e foram [...] Ninguém deu 
nenhum pitaco da militância do Movimento (risos).32 

 

                                                 
32ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
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Nessa fala, é forte a entonação de que no assentamento São Bento havia cinco anos 

que os assentados não faziam luta. O exemplo arrolado por Venzel evidencia a capacidade 

organizativa da comunidade em vista de uma carência coletiva. Destaca-se nessa narração a 

ênfase à luta, à sua realização dando-se na forma de ocupação da empresa de energia pelo 

coletivo. Entretanto, faz-se presente nos relatos dos assentados a dimensão da luta que se efetiva 

também no cotidiano da terra, numa ação contínua para nela permanecerem. Percebo, em face 

disso, uma fragilidade na interpretação de Venzel, o que se percebe também em grande parte dos 

cadernos de formação do MST, por compreenderem que a luta só se dá no espaço em que se 

acirram as contradições econômicas, como, no caso, pela carência da energia elétrica. 

Historicamente, os camponeses vêm dia a dia lutando, como sabiamente assinalou Martins: 

 
Os pobres da terra, durante séculos excluídos, marginalizados e dominados tem 
caminhado em silêncio e depressa no chão dessa longa noite de humilhação e 
proclamam, no gesto da luta, da resistência, da ruptura, da desobediência, sua 
nova condição, seu caminho sem volta, sua presença maltrapilha, mas digna na 
cena da História. (1989, p.12) 

 

Num tempo do cotidiano na terra em que, por vezes, as ações coletivas, organizadas 

pelo MST, conseguem interromper, por se fazer necessária à presença dos camponeses em 

diversas práticas, como, por exemplo, na ocupação de bancos, do INCRA, do ITESP, nas 

marchas, etc., entretanto, sem que, em determinados momentos, não deixe de existir resistência 

dos assentados em nessas atividades participar, já que o ritmo de trabalho lhes impossibilita a 

participação constante.  

Chaves (2000), ao discutir a Marcha de 1997, enfatiza a polêmica que se seguiu entre 

marchantes e organização quando da chegada a Brasília, qual seja, montaria-se o acampamento 

nacional no Distrito Federal, permanecendo por cerca de 15 dias, como forma de pressão sobre o 

governo federal, ou se os acampados e assentados retornariam para os seus estados de origem, a 

fim de lavrar a terra, cuidar do plantio, já que se fazia o tempo propício para isso. Prevaleceu, nas 

assembléias realizadas por estados, a posição da direção e militância de que permaneceriam pelo 

tempo necessário à luta. 

É preciso, assim, refletir sobre as múltiplas dimensões que o sujeito carrega no 

processo de lutas. Ser “sem-terra” em meio à luta deriva da vivência dos fatores objetivos 

advindos da miséria (da opressão, da exclusão social, etc.), denunciados tanto nas condições 

objetivas de carência material e na busca de inversão dessa situação através do enfrentamento, 
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quanto nos fatores subjetivos (os desejos, as esperanças, o cuidado, os sonhos, as utopias) que o 

conduzem por caminhos que, por vezes, se cruzam e se complementam junto ao Movimento.  

Na entrevista com Bernardo M. Fernandes, ao ser indagado sobre como interpreta as 

questões objetivas e subjetivas a conduzir os camponeses para as práticas do Movimento Sem 

Terra, esse professor enfatiza ambas as dimensões, salientando as suas diferenças, e observando 

que é possível a existência de somente uma delas para a inserção na luta: 

 
[...] são diferentes subjetividades e diferentes objetividades que vão fazer [...] 
Mas, essas são duas condições que fazem com que essa pessoa participe no 
trabalho de base. [...] Tem gente que tem a condição subjetiva e não tem a 
objetiva. Por exemplo, um cara que  tá bem de vida! Conheço vários. Mas foi 
militar no Movimento, porque acredita no Movimento. Essa é uma condição 
subjetiva. Então o cara [...] o pai dele é produtor, tem terra, ele vai comprar terra 
amanhã, ele tá capitalizado. Ou então, ele tem uma profissão. Ele é professor, 
por exemplo. Conheço vários que eram [...] Largaram. E foram ser militantes do 
Movimento. Aí a subjetividade, a identidade, foi isso que contou muito mais. 
Contou muito mais do que as condições objetivas de ter que sobreviver nessa 
luta? Como a maior parte dos assentados vive isso. 33 

 

Insisto no princípio de que existe um entrelaçamento entre fatores objetivos e 

subjetivos a conduzir os camponeses, sejam sem-terra ou mesmo outras categorias que com eles 

se identificam, para a participação na luta no tempo do acampamento e para a permanência na 

terra, quando de sua conquista. No caso dos fatores subjetivos, a exemplo do que expõe 

Fernandes, como condutores da inserção no Movimento, não se pode esquecer ainda dos fatores 

objetivos que, se não vividos diretamente pelo sujeito, evidenciados na percepção da carência de 

outros homens e mulheres quanto às condições mínimas ou vitais para a sobrevivência.  

A percepção do que fere homens e mulheres, por parte daquele que se insere na luta, 

sem necessariamente viver na pele a condição da carência material, remete também ao sentir a 

indignação ante o que agride ao outro, o que compreendo como percepção subjetiva e objetiva da 

coletividade. Seria então essa compreensão, pensando as representações sociais, a objetivação da 

luta ancorada no desejo de inversão da realidade que se apresenta para além de suas dores e de 

sua condição de vida, a despertar-lhe para o que se vive no coletivo. Percepção conjugada, nesse 

sentido, ao sentimento de pertencimento ao coletivo, bem como à sua revolta enquanto indivíduo. 

Dessa maneira, objetividades e subjetividades se encontram para dar contorno ao 

sujeito em movimento e na luta por seus princípios e valores, assim como nas práticas junto ao 
                                                 
33ENTREVISTA. Bernardo M. Fernandes. Presidente Prudente, Campus da UNESP, 21/03/2002.  
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coletivo. Partir dessa premissa é compreender que são os homens e mulheres sem-terra, 

posteriormente assentados, que tecem a sua história em conjunto com a organização, 

possibilitando uma compreensão que ultrapasse a conceituação de “massa”, por entender que o 

MST se movimenta pela composição de sujeitos que inter-relacionam valores, os quais podem ser 

subjetivos, a princípio, mas no fazer-se da história conjugam-se na luta pelas condições materiais 

duramente negadas para muitos, passando a representar as condições objetivas e subjetivas que o 

movimento de luta carrega. 

No contexto das ações empreendidas pelo MST, as práticas do trabalho em grupos, 

em núcleos, e a resistência às cooperativas, como assinala Fabrini (2002), desenvolvidas nos 

assentamentos estudados por esse autor, localizados no sudoeste do Paraná, referendam bem mais 

as potencialidades de ação política dos sujeitos envolvidos, do que a leitura de que são as 

condições econômicas que determinam a consciência de classe e os seus limites, como sustentam 

alguns documentos do MST:  

 
[...] os trabalhadores sem-terra vão construindo relações que garantem a sua 
existência sem negar os valores do campesinato. Daí a importância do 
reconhecimento e valorização da força transformadora que está presente nas 
relações camponesas estabelecidas no espaço dos assentamentos. É preciso 
reconhecer o potencial de resistência e transformação social implícita em ações 
que aparentemente são conservadoras, mas que trazem um conteúdo 
questionador das relações de dominação. A luta pela manutenção da terra é uma 
evidência deste potencial. (2002, p.14) 

 

Montes, discutindo os sistemas de representação, assinala ser preciso ultrapassar a 

leitura exclusiva do econômico ou do político nas interpretações estabelecidas a respeito da 

cultura do povo ou da sociedade, sugerindo, então, uma inter-relação de valores, numa 

perspectiva que é, em si, ambígua. Por ser ambígua, explicita ainda a possibilidade de se pensar 

na riqueza a compor as relações estabelecidas entre os homens e mulheres nos assentamentos e 

no MST:  

 

[...] os ‘sistemas de representação’ – noções, idéias, valores, normas de conduta 
etc. – em que consiste a ‘cultura’ de um povo ou de uma sociedade em um 
determinado momento de sua história não se resumem nem se deixam esgotar da 
perspectiva de sua funcionalidade política, ou sua capacidade de serem 
utilizados como instrumentos de ratificação ou negação das relações de poder 
existentes nessa sociedade. (MONTES, 1983, p.19)  
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Essa observação é relevante para a discussão das múltiplas dimensões da vida inter-

relacionadas na forma de ser indivíduo e coletivo no Movimento, ou seja, ser assentado, militante 

ou dirigente, ou mesmo o modo de serem tais situações imbricadas. Não se trata, então, nesta 

tese, de um esfacelar do político ou do econômico, em favor do ser social ou cultural, para a 

compreensão da luta pela terra e do MST nos assentamentos analisados, mas na apresentação da 

premissa de um entrelaçar de valores, por vezes a expor uma dinamicidade de práticas e de 

representações que não deixam de ser ambíguas. 

Na apreensão dos relatos dos assentados, pode-se entender que a solidariedade, os 

laços de vizinhança, o compadrio e a ajuda mútua, não se romperam com o estabelecimento das 

cercas. Pode-se dizer que as cercas cercam mais a possibilidade de análise de alguns teóricos do 

MST, quanto à interpretação que estabelecem das práticas daqueles que optam pelo trabalho 

individual, do que necessariamente o sujeito que a colocou, o que lhes confere potencialidade 

para as práticas coletivas do MST. Isso, a exemplo do que pude apreender nas diversas falas 

pelos campos do Pontal. 

As considerações de Fabrini são novamente relevantes para se pensar a dimensão da 

solidariedade constante nos assentamentos por ele pesquisados, como potencialidade para as 

lutas: 

 
As ações comunitárias são aquelas atividades realizadas nos assentamentos 
mediadas pela solidariedade entre as pessoas e sem a complexidade que envolve 
as relações de classe. A ajuda mútua, por exemplo, é movida mais pela 
solidariedade e “espírito” comunitário do que por um projeto de transformação 
social e de natureza política. Não se constitui em si como um projeto de 
transformação social. Mas, estas relações comunitárias podem ser 
potencializadas, para transformações na estrutura da sociedade e por isso, 
possuem também conteúdo político. (2002, p.8) 

 

Tomando como referência Boff (1999), entendo que se faz necessário apreender o 

homem na sua completude: não há um ser econômico, um ser social, um ser político, um ser 

cultural, como elementos dissociados, como se fosse possível separá-lo das múltiplas 

possibilidades da vida. Por compor-se dessa completude, dessa inter-relação, o sujeito apresenta a 

sua complexidade. Por vezes, fragmenta-se em vista das formas de acomodamento e de 

resistência que vão sendo desenhadas para a continuação da vida. Mas essa fragmentação 

aparente carrega consigo uma expressão daquele que se acomoda e ao mesmo tempo resiste. 

Chaui já discutia essa questão nos idos dos anos 1980: 
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Em decorrência do verde -amarelismo, dos populismos, do autoritarismo 
paternalista, freqüentemente encontramos no Brasil uma atitude ambivalente e 
dicotômica diante do popular. Este é encarado ora como ignorância, ora como 
saber autêntico; ora como atraso, ora como fonte de emancipação. Talvez seja 
mais interessante considerá-lo ambíguo, tecido de ignorância e de saber, de 
atraso e de desejo de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de 
resistência ao se conformar. Ambigüidade que o determina radicalmente como 
lógica e prática que se desenvolvem sob a dominação.(1986, p.124) 
 

 
Enquanto seres ambíguos há, assim, uma inviabilidade para a cristalização de 

interpretações que, quando impostas como evidenciadoras das potencialidades da história, 

apresentam-se mais como camisa-de-força do que instrumento para a transformação social. 

Apreender a dimensão dos valores sinaliza ainda para o entendimento de que se há a 

ambigüidade, ela não pode, por outro lado, ser justificadora da violência, a exemplo do que faz o 

latifúndio nas suas diversas vertentes: da terra, da saúde, da educação, dos meios de 

comunicação, etc. Percebo essa preocupação no MST ao enfatizar a necessidade de denúncias das 

condições de vida e de trabalho em que se encontra a maior parte da população, e realizá-las na 

prática, por meio de ações que se tornam também representações de sua história de lutas, a 

exemplo das marchas, ocupações, etc.  

Compreendo que tanto os sonhos da militância e da direção, permeados pela mística e 

pelo desejo da transformação social, quanto o dia a dia vivido pelos assentados na lida com a 

terra, ao serem entoados nos relatos, conjugam-se para explicitar a dinamicidade do MST no 

Pontal, correlacionando dimensões da vida camponesa. Não seria possível analisar essa história, 

se eu não recorresse às pessoas comuns, as quais não estiveram (e estão) presentes na mídia, mas 

no interior das ocupações e dos barracos, pelas estradas, pelas praças, pela terra. Impossível seria 

se eu não recorresse também à fala da militância e da direção, daqueles que, dispondo a sua vida 

num rito de entrega ao Movimento, contribuíram (e contribuem) para a organização das práticas e 

a representação dos sonhos, enunciadas no desejo de transformação da realidade. 

Entendo que se ambas as dimensões, tanto a empreendida pela militância e pela 

direção no sonho da transformação social, quanto a da luta pela terra proveniente daqueles que 

nos acampamentos chegavam, não estivessem conjugadas, impossibilitariam o nascimento desse 

Movimento no Pontal, questão que pode ser generalizada para as práticas constitutivas do MST 

por todo o país, e na luta estabelecida pelos camponeses para permanecerem na terra.  
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É importante observar, como já ressaltado em outros momentos desta tese, que a 

organização do MST se dá, como afirmam os relatos, bem mais no processo de ocupação de 

terras, dos acampamentos, das marchas, afora outras práticas, do que necessariamente nos cursos 

de formação destinados para esse fim. Práticas e representações de luta, as quais, sejam 

manifestas no dia a dia para possibilitar a permanência das famílias acampadas, ou nas ações 

extraordinárias como, por exemplo, no momento das ocupações, vão, no dizer de E. P. 

Thompson, “fazendo-se”, constituindo os camponeses em “classe para si” no próprio “fazer-se” 

da luta e nas experiências por eles vivenciadas.  

Alguns trazem consigo práticas advindas de instituições e organizações, como as 

Igrejas Católica e Luterana, a primeira com as suas pastorais; as CEBs; bem como sindicatos e 

partidos políticos, fortalecidas no percurso das lutas, como se depreende da fala de Ivan:  

 
Eu sou filho de agricultor, minha família era do sudoeste do Paraná e, depois 
num contexto, eles tiveram que vender e foram morar em Ponta Grossa, mas 
mesmo assim meu avô permaneceu na terra, então, tinha momentos que eu 
morava na cidade. Então eu tava estudando e vim pra cá por um tempo. Depois 
disso, quer dizer, foi correndo a vida, indo atrás de emprego, de trabalho, de 
sobreviver e também com isso você, a gente foi começando a ter uma militância 
de igreja, numa Pastoral da Juventude em Ponta Grossa e, com isso, a gente 
começou, a vida começou a mostrar que tinha dois lados, o lado do pobre e o 
lado do rico, tinha o lado dos que tavam bem e dos que não tavam. Bom, aí a 
gente foi através dessas coisas, foi criando uma forma de consciência, e a partir 
disso a gente começou uma vida de militância. primeiro, na Pastoral da 
Juventude, dentro da Pastoral da Juventude. Tinha uma linha à esquerda [...] 
tanto que a gente teve de se calar durante um ano na Pastoral da Juventude de 
Ponta Grossa. E depois da Pastoral da Juventude, a gente começou a militância 
nos sindicatos e, também por conseqüência num partido político, porque a gente 
achava que naquele momento que, era via partido que você conseguia mudar, 
que você conseguia construir uma sociedade diferente.34 

 

O relato de Mineirinho apresenta-se fundamental para essa compreensão, 

particularmente ao narrar a dimensão do acampamento como redefinidora da consciência política, 

por oferecer condições para que os acampados sintam-se responsáveis pelo gerir da vida nesse 

espaço, principalmente ao atuarem nos grupos e diversos setores da organização.  

 
[...] além do acampamento as pessoas chegam e vai lá pros setores, e alguns vai 
pro setor do trabalho, outros vai pra coordenação dos barracos, outros vai pra 
saúde, a educação, outros vai mexer com as finanças do acampamento, a 
secretaria do movimento. Então, todo mundo tá num setor. Então nesse setor é 

                                                 
34ENTREVISTA. Ivan. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002.  
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uma escola, e a pessoa ali vai se destacando. Então ali vai surgindo, vai surgindo 
a disponibilidade de cada um que é o processo de militância, né? Ninguém faz 
um curso pra ser militante. Tem curso de aperfeiçoamento de formação, de 
formação política. Mas tem gente que participa de um monte de curso de 
formação, mas nunca chega a desenvolver a militância.35 

 
 
Semelhante aos relatos trabalhados nos capítulos anteriores, tal como no de 

Mineirinho, observa Cledson que é a partir dos trabalhos desenvolvidos nos diversos setores que 

vai nascendo o militante no MST, sendo ele responsável para alimentar a mística cotidianamente. 

Para essa afirmativa, destaco a sua história de vida dentro do Movimento: 

 
[...] em 92 eu comecei a trabalhar no escritório, dentro do acampamento do 
MST, porque eu tinha datilografia, e depois eu com uma vontade grande de 
querer aprender, porque eu também sou professor primário, tenho o magistério. 
Eu comecei a trabalhar no setor de educação que era pra organizar as crianças 
pra ter escola até quarta série dentro do acampamento. E depois surgiu um curso 
de Magistério no Rio Grande do Sul, que a educação do MST é um pouco 
baseada no Paulo Freire, uma educação onde começa a ensinar a criança dentro 
da realidade que ela vive, bem diferente dos ensinos tradicionais que tem no 
município. E nesse curso de dois anos e seis meses que eu fiquei em Veranópolis 
lá no RS, eu aprendi um monte de coisas. Então eu comecei a descobrir que a 
realidade que eu vivi um monte de tempo não servia pra muita coisa, e dentro do 
Movimento Sem Terra, nas escolas do MST que eu passei a gostar do projeto de 
educação que o Movimento Sem Terra tem, e passei a ser militante do 
Movimento Sem Terra.36 

 

O constante ir e vir da organização do Movimento pelos diversos campos das práticas 

e representações, além da luta pela terra e na terra empreendida pelos camponeses, demonstra a 

dinâmica do MST, evidenciada em diferentes espaços37. Observa esse narrador ainda em relação 

ao ser militante, que: 

 
[...] pra mim ser militante é alguém que tem, que se dedica a não uma causa 
pessoal, nem particular, se dedica a uma causa maior, uma causa mais coletiva, 
aonde a gente coloca todo o tempo da gente à disposição em várias famílias. [...] 

                                                 
35ENTREVISTA. Mineirinho. Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001. 
36ENTREVISTA. Cledson. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 08/03/2001. 
37As práticas da organização do MST não se encerram, necessariamente, nas ocupações de terra em um só Estado ou 
somente nessa ação. Os militantes e, principalmente, os dirigentes têm uma fluidez territorial muito grande para o 
desenvolvimento de suas atividades. Tornou-se comum, principalmente a partir de 1996,  militantes e dirigentes do 
MST no Pontal do Paranapanema deslocarem-se para o trabalho com os sem-teto nas periferias de cidades como 
Campinas, São Paulo, bem como seguirem para a organização de ocupações em outros estados. Diante dessa 
questão, torna-se necessário entender os sentidos da mística presentes nessa fluidez e nesse deslocamento. Isso 
presente já na primeira experiência na região, quando da vinda de militantes do Rio Grande do Sul e do Paraná para 
contribuir na organização da ocupação da fazenda Nova Pontal. 
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ser militante é se dedicar, trabalhar de forma voluntária, estar sempre a serviço 
da população, estar sempre a serviço dos trabalhadores. Muitas vezes tem que 
andar aí pedindo carona. Muitas vezes tem que ficar sem almoçar ou sem jantar 
porque tá trabalhando, tá fazendo um trabalho de base, tá fazendo um trabalho 
dentro do assentamento e tá trabalhando para transformar um pouco essa 
realidade, porque se não tiver a militância com esse compromisso de trabalhar 
pra mudar a realidade, a gente sabe que o nosso país vai continuar o nosso país 
que é um país de poucos e não da maioria.38 

 

Caso permaneça, para a organização, a interpretação de que as relações são 

construídas somente no espaço de disputa do poder político, os desejos de emancipação 

encerram-se na máxima da transformação social que a “vanguarda” prescreve. Por outro lado, se 

a leitura volta-se unicamente para o enaltecimento do indivíduo, sobrepondo-se aos interesses do 

coletivo, ou pela compreensão dos fatores subjetivos a determinar toda e qualquer ação, corre-se 

o risco de negar a confluência de saberes, as inter-relações que dimensionam os vários espaços da 

vida. Sawaia ressalta a importância da apreensão de ambos os sentidos, propondo que se busque 

“superar definitivamente a dicotomia homem-sociedade” (1993, p. 74), já que:  

 
[...] a realidade objetiva não é um a priori distante do homem como algo que se 
cumpre  compreender pela descrição fiel, ela é produto das objetivações da 
subjetividade. O empírico não é um fenômeno físico, é um fenômeno humano, 
histórico, e o homem é um ser significante que age sobre o mundo e o interpreta, 
transformando-o, ao mesmo tempo que é impregnado de objetividade, que é a 
objetividade da práxis humana num arranjo social em que grupos lutam por se 
afirmar e dominar. (1993, p.75) (grifo do autor) 

 

Tais considerações encaminham à tese de uma simbiose entre objetividades e 

subjetividades, sugerindo que o empírico é produto do ser humano, construído em tempo e 

história vividos pelos homens e mulheres, por meio de suas ambigüidades e contradições. O MST 

no Pontal e os diferentes sujeitos a construí-lo evidenciam essa questão, levando à percepção de 

que as experiências vivenciadas do acampamento ao assentamento, mostram-se mais ricas do 

que, por vezes, expressa a teoria. 

É preciso então apreender como se cria uma imagem de incorporação e reivindicação 

de direitos do ser sem-terra, por parte dos camponeses, mesmo depois de assentados. Não é 

possível, na perspectiva de um movimento e organização social como o MST, com suas 

instâncias, princípios fundadores e básicos de organização e disciplina, representar sem a 

                                                 
38ENTREVISTA. Cledson. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 08/03/2001. 
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participação daquele que está sendo representado. Assim, representado e representação se fundem 

em práticas diversas, as quais não se restringem às vias institucionais ou ao poder coercitivo do 

“mando”. Não há uma obrigatoriedade na participação junto ao Movimento. Diversas são as 

situações que enunciam desejos se confluindo entre ser movimento e organização, mas não se 

pode negar o desejo comum da conquista da “terra do trabalho”, enquanto elemento fundador e 

fundamental a nortear os valores daqueles que nos acampamentos ingressam.  

Se os “valores artesanais” retornam no assentamento, como afirmou Moraes (1986), 

não haveria a possibilidade de, a partir desses valores, ir compreendendo os desejos que, longe de 

serem a negação do saber e a legitimação dos princípios do capital e da propriedade privada, 

podem expressar o seu inverso, ou seja, a resistência a sustentar saberes que a expropriação e a 

violência não conseguiram anular? 

Isto não quer dizer que no processo de lutas, em determinados momentos, não haja a 

arbitrariedade e a negação do “nós”, tanto por parte da organização como dos camponeses, na 

medida em que, por vezes, as representações trazem na sua essência também uma relação de 

poder, seja na leitura estabelecida por parte dos assentados da figura do líder como a síntese do 

processo de lutas – como, por exemplo, a de José Rainha Jr. –, sejam nas ações de militantes e 

dirigentes, ao objetivar transformações sociais e políticas para além dos desejos da maioria, 

compreendendo os seus valores como superiores. 

Entendo que os pronomes “ele” e “nós”, não diz respeito necessariamente a negação 

do MST como força condutora e referência de luta para os camponeses, mas a compreensão de 

que existem como sujeitos que não se encerram, exclusivamente, na dimensão do coletivo, 

todavia, nem por isso são o seu contrário, visto que se sentem parte dele. Trata-se, então, da 

tessitura de identidades e de alteridades39, ou seja, o “eles” e o “nós” se separam e se unificam, se 

congregam e se diluem, pois trazem em seu bojo a ambigüidade que, longe de ser antônimo da 

luta, torna-se um de seus elementos fundadores e condutores, na medida em que possibilita ver a 

multiplicidade, isto é, a riqueza de ser Movimento (coletivo) e ser sujeito (indivíduo) ao mesmo 

tempo, para além dos limites que as conceituações de “massa” e de “vanguarda” impõem.  

                                                 
39 Observa JOVCHELOVITCH (1998b, p.69), em relação à alteridade que: “A consciência do outro em sua 
alteridade, ou seja, a consciência da diferença, é um problema de proporções históricas e de contínua importância na 
vida de grupos e comunidades. Longe de ser um problema crescente, as relações que o eu desenvolve com ser outro, 
desde tempo imemoráveis, têm provocado medo, segregação e exclusão”. 
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Nessa reflexão, vejo a possibilidade de ultrapassar a denominação de “organização 

institucionalizada”, designada por Navarro (2000) e por Martins, exposta apenas na figura da 

direção e da militância, por entender que o que move as pessoas no Movimento, em movimento, 

apresenta-se como um misto de razão e de paixão, nas condições objetivas e subjetivas que a vida 

carrega, a impulsionar as práticas e representações frente às derrotas e vitórias. A paixão, cerne 

da subjetividade, expressa particularmente na mística do Movimento e naquilo que os sem-terra 

carregam consigo ao adentrarem no MST: a esperança e o desejo de conquistar a terra, assim 

como, por parte da organização, de transformar a sociedade. A razão, enunciadora de identidades 

e de alteridades, tanto para os camponeses assentados quanto para a organização, ao explicitar 

que se faz necessário o tempo do plantio, o cuidado com a planta, a colheita para os primeiros, 

como também a semeadura de sonhos para aqueles que sabem ter que viver na pele as 

intempéries dessa condição, e fazem a opção pela condição de entrega. Nesse sentido, a discussão 

a seguir busca compreender o MST, não se limitando à representação exclusiva de uma ou outra 

liderança, por entender que são os homens e mulheres, em sua diversidade e na multiplicidade de 

lutas, que explicitam a história desse Movimento e, conseqüentemente, de parte de suas vidas.  

 
5.3. Para além do mito40 de José Rainha ... 

 
 
PERGUNTAS DE UM OPERÁRIO QUE LÊ  
 
Quem construiu as portas de Tebas?  
Nos livros constam nomes de reis.  
Foram eles que carregaram as rochas?  
E a Babilônia destruída mais de uma vez?   
Quem a construiu de novo? 
Quais as casas de Lima dourada 
que abrigavam os pedreiros? 

                                                 
40 Quando me refiro ao mito, estou pensando na perspectiva apontada por Roland Barthes, apresentada por MIGUEL 
(2000, p.25):”A percepção do mito como uma forma de mistificação es tá presente na teoria de Roland Barthes, que 
buscou rastrear a presença de ‘mitos’ modernos na imprensa, nas artes, e, é claro, nas propagandas comerciais 
francesas dos anos 50. A característica central do mito, seu ‘princípio’, segundo ele observa, é a transformação da 
História em natureza. Como se verá adiante, há uma inversão do conceito antropológico, que mostra o mito 
remetendo a natureza à vida dos homens (ou de deuses ou heróis antropomórficos), através da narrativa de origem. O 
caráter explicativo da narrativa primitiva dá lugar a seu avesso. O mito-mistificação procura impedir o acesso às 
explicações possíveis”. A perspectiva de compreensão empreendida na reflexão do mito não é a da interpretação 
antropológica, mas como mistificação. Porém, como o próprio título deste item sugere, não se trata, na reflexão 
acerca de José Rainha, da perspectiva do mito, mas das representações, ou seja, de como as pessoas comuns 
constroem para si determinadas referências, as quais, vão se tornando, no decurso das práticas individuais e 
coletivas, uma representação partilhada. Sendo assim, diferentemente do que a mídia busca impor, não se trata de um 
mito, mas da construção de uma imagem partilhada, que não consegue se sobrepor às práticas e representações 
camponesas, principalmente no que concerne ao desejo da terra e da liberdade. 
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Na noite em que se terminou a muralha da China 
para onde foram os operários da construção? 
A eterna Roma está cheia de arcos de triunfo. 
Quem os construiu? 
Sobre quem triunfavam os césares? 
Bizâncio, tão cantada, só consistia em palácios? 
Mesmo na legendária Atlântida 
os moribundos chamavam pelos seus escravos 
na noite em que o mar os engolia. 
 
O jovem Alexandre conquistou a Índia. 
Conquistou sozinho? 
César bateu os gálicos. 
Não tinha ao menos um cozinheiro consigo? 
Felipe da Espanha chorou a perda de sua Esquadra. 
Só ele chorou? 
Frederico II ganhou a guerra dos Sete Anos. 
Quem mais ganhou a guerra? 
 
Cada página uma vitória. 
Quem prepara os banquetes? 
De dez em dez anos um grande homem. 
Quem paga as suas despesas? 
 
Tantas histórias. 
Tantas perguntas. 

(BRECHT, 1982, p.31) 

 

Por lidar com sujeitos em suas múltiplas dimensões e por se tratar de um movimento 

e organização social a vivenciar as suas práticas e representações também por meio das 

contradições, o MST defronta-se com situações contraditórias em seu interior, como, por 

exemplo, no momento em que o indivíduo se sobrepõe ao coletivo, em questões que se 

evidenciam por intermédio tanto dos meios de comunicação, quanto, por vezes, pelas próprias 

práticas do sujeito. Entretanto, essa “mitificação” não se dá sem que um movimento sutilmente 

orquestrado se imponha. 

A busca e sustentação da existência dos líderes, considerados “cabeças do 

movimento”, exemplificam a personalização realizada pelos órgãos judiciais, pela interpretação 

veiculada pela mídia, por vezes, pela nossa própria abordagem enquanto pesquisadores, e por 

aquela elaborada pelos movimentos sociais. Exemplos disso estão no fato de que se pensamos o 

Quilombo dos Palmares vem à tona a figura de Zumbi, como a síntese de toda a luta dos negros. 

Ao discutirmos a Guerra de Canudos, emerge Antônio Conselheiro como a referência 

totalizadora da luta travada pelos homens e mulheres que desse movimento fizeram parte. Se a 
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abordagem se refere à Revolução Cubana, são as figuras de Che Guevara e de Fidel Castro vistas 

como a expressão de toda a história de lutas. Se o tema é a Revolução Russa, Lênin torna-se a 

síntese da história. Se a discussão diz respeito ao movimento ocorrido em Santa Fé do Sul, a face 

dos pequenos arrendatários e posseiros apresenta-se como a de Jofre Correia Neto. O relato de 

José Rainha, coletado no tempo presente, busca legitimar essa leitura, ao assinalar que esse modo 

de conceber a história faz parte da formação do povo brasileiro: 

 
Como é que é a história do povo brasileiro? O povo brasileiro é assim. Sempre 
foi criado de figuras importantes. Ora, a figura de Tiradentes que marcou a 
Independência. Ora a figura de Zumbi de Palmares que marcou a luta pela 
independência dos negros. Ora a figura de Antonio Conselheiro, um exemplo 
que marcou o grande acampamento da história desse país. Sempre as figuras. A 
figura de Julião das Ligas Camponesas. Sempre teve essas figuras no meio rural. 
Ora Lampião com o cangaço. Enfim, essa é a história nossa, de sempre ser 
marcada por pessoas. O povo é construído assim. O povo brasileiro é assim.41  

 

Essas são questões que, ao inverso do que comumente se objetiva, qual seja, 

evidenciar a força dos sujeitos, contraditoriamente, talvez se assemelhem à leitura positivista de 

sustentação dos mitos e heróis42 a prevalecer no tempo presente sobre os campos do Pontal, 

como, por exemplo, no olhar tecido, por exemplo, por grande parte dos jornais, sobre José Rainha 

como síntese das lutas do MST nesta região, e mesmo para o país. Tais interpretações, no meu 

entender, tornam as pessoas comuns e as suas lutas reféns da personalização43, o que contribui 

para que os seus saberes, suas representações sejam diluídas frente ao poder da liderança, que se 

torna representação exclusiva de toda a história. Como contraponto a essa questão, percebo 

práticas e representações construídas cotidianamente pelos camponeses, as quais significam e 

representam bem mais do que a “massa” de manobra. 

                                                 
41 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
42 Observa SHARPE que, nos anos de 1960, devido a vários acontecimentos que marcaram essa década e a história 
social, deu-se no campo da historiografia a preocupação em refletir sobre a história se construindo a partir dos 
próprios sujeitos. Preocupação evidenciada nas publicações de historiadores, tais como Eric Hobsbawm, Cristhoper 
Hill, E. P. Thompson, etc., cujas atenções se centravam na necessidade de pensar a “história vista de baixo”. Nos 
anos de 1980, essa preocupação teve a sua continuidade, como assinala SHARPE (1992, p.41): “Esta perspectiva 
atraiu de imediato aqueles historiadores ansiosos por ampliar os limites de sua disciplina, abrir novas áreas de 
pesquisa e, acima de tudo, explorar as experiências históricas daqueles homens e mulheres, cuja existência é tão 
freqüentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas de passagem na principal corrente da história”. 
43 As considerações de MARCONDES FILHO (1989, p.46), mostram-se fundamentais para a compreensão desse 
debate, no que concerne ao papel dos jornais. Conforme esse autor: “A personalização da notícia conduz, assim, 
tanto ao endeusamento quanto à execração individual izada dos agentes sociais, mantendo seus verdadeiros suportes, 
as classes e agrupamentos estruturais maiores, totalmente distantes dos fatos e de suas implicações. A política torna-
se o espaço das idiossincrasias pessoais, das causações subjetivas, dos humores deste ou daquele político que age 
soberanamente na vida política”. (grifos do autor) 
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Parto da premissa de que, contraditória e ambiguamente, ainda que esteja presente em 

grande parte das publicações do MST, a conceituação da “massa” para se pensar as pessoas 

comuns e a de “vanguarda” para expressar a militância e a direção, as práticas e representações 

camponesas, em sua diversidade, em sua alteridade, ao longo dos quase 20 anos de existência 

desse Movimento, como organização e movimento social no cenário nacional, apontam para a 

constituição de agentes da história. Compreendo que é essa uma das grandes riquezas e, ao 

mesmo tempo, a inovação que o Movimento Sem Terra traz para o cenário de lutas do campo e 

da cidade. Seja na prática cotidiana dos assentados na labuta da “terra do trabalho”, ou mesmo na 

participação em ações extraordinárias como nas ocupações de terra, de prédios públicos, dentre 

outras, são homens, mulheres, jovens, idosos e crianças a compor-lhe, a dar-lhe a face, que, sendo 

dinâmica, ambígua, por vezes incomoda, ao dificultar a conceituação: se movimento social, se 

organização social, se ambos amalgamados. Quanto a essa questão, assinala Caldart que: 

 
O MST continua sendo um desafio teórico para os estudiosos dos movimentos 
porque combina em sua atuação diversas características, que para muitos 
parecem inconciliáveis, como, por exemplo, ser ao mesmo tempo um  
movimento de massas e uma organização social, e outras parecer quase uma 
instituição; trabalhar com bandeiras de luta bem concretas e imediatas, ao 
mesmo tempo que atuar em uma perspectiva histórica e para ser uma 
organização duradoura. Ou seja, a experiência do MST sugere que nem sempre a 
realidade precisa apresentar-se tão polarizada como teoricamente ainda se 
continua olhando para ela. (2000, p.206) 

 

Por construir a tese a partir das evidências das fontes, tê-las como premissa, viso, 

neste item, compreender como foi se configurando a imagem de José Rainha pelos campos do 

Pontal do Paranapanema e do Brasil, procurando evidenciar que, mesmo se fazendo presente, 

num número expressivo de relatos coletados, a afirmativa de que “graças a Deus e ao Zé Rainha, 

conquistei esta terra”44, sobrepondo-se à personalização é possível compreender o fazer-se das 

lutas desses homens e mulheres, fundamentados mais no desejo de ser camponês do que na 

constituição e sustentação do “mito”.  

O histórico de lutas de José Rainha Jr., no percurso da década de 1990, mostra-se 

carregado de processos judiciais montados a partir de acusações como: formação de bando 

armado e quadrilha; fomentar furto e morte de gado; recepção e porte ilegal de armas; cúmplice 

                                                 
44 Sem ser indagado a respeito de José Rainha, afirma Seu José ser “a favor do Zé Rainha”, pois, “se não fosse ele ter 
lutado pela gente, não ia existir ninguém aqui. Ele como é do Movimento, e todos eles; se não fosse ele não existia 
ninguém aqui”. ENTREVISTA. José. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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em assassinatos na fazenda Ypuera, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo; 

incentivar a violência no Pontal, etc. Algumas dessas acusações desembocaram em prisões como 

a que fora submetido em junho de 2003, acusado de porte ilegal de armas, após ter sido baleado 

por um fazendeiro da região do Pontal. A perseguição judicial, bem como a permanência na 

clandestinidade, marcam a sua história de vida.45 

Fazer uma entrevista com ele não foi uma tarefa fácil, haja vista as condições que 

cercam seu modo de vida e de luta. Mas, enfim, foi possível, numa das breves pausas em que se 

encontrava livre, em fins de junho de 2003. Além dessa entrevista, utilizo fontes jornalísticas, 

tanto da imprensa regional quanto nacional. Somam-se ainda os relatos dos assentados na 

referência a Rainha, independente das questões que permeavam as entrevistas não terem sido 

conduzidas para essa direção. Uma outra fonte, de singular importância, é a entrevista realizada 

por Narita (2001) com José Rainha, no ano de 1998. 

Foi em meio à preparação das inúmeras ocupações da fazenda São Bento, em Mirante 

do Paranapanema, que José Rainha chegara ao Pontal. Conta esse sujeito do MST que, para 

aportar nesses campos, por muitos outros havia passado, bem como por outras experiências no 

interior da Igreja Católica e de sindicatos. Sua história de lutas referenda a dinamicidade de suas 

práticas ao percorrer vários lugares, em suas palavras, “articulando o Movimento”: 

 
Minha trajetória de luta, que a gente teve pra chegar aqui tem um longo 
caminho. Primeiro eu comecei bem antes do Movimento Sem Terra, em 78, com 
as Comunidades Eclesiais de Base, do Frei Betto, ali no município de Linhares, 
no Espírito Santo. Depois eu fui na articulação do movimento sindical, no início 
dos anos 80. Fiz parte da diretoria do sindicato dos trabalhadores rurais, em 
Linhares. Eu ingressei já na fundação do PT em 82, ajudando a fundar o PT. 
Depois na diretoria do sindicato pra ajudar na fundação da CUT no Estado, tanto 
da pró-CUT em 81, Praia Grande, depois em 83 em São Bernardo do Campo, 
quando a gente fundou a CUT, e vim fazendo a minha militância dentro do 
Movimento Sindical. Em 85, 84 eu vou conhecer os primeiros companheiros do 
Movimento Sem Terra, e a gente vai então articular o Movimento Sem Terra, 
que é pra fundar o MST. Então, a gente fazia a luta pela reforma agrária, que é 
uma bandeira que tinha dentro do sindicato. Em 85 é fundado o Movimento. Eu 
vou pro Movimento Sem Terra, vou pra diretoria, se articular no Estado. Em 86 

                                                 
45 No momento em que escrevia este item, José Rainha, tendo sido condenado a dois anos e oito meses, encontrava-
se preso juntamente com Felinto Procópio, o Mineirinho, ambos cumprindo pena na Penitenciaria de Segurança 
Máxima de Presidente Venceslau. O ano de 2003 trouxe para o Pontal a prisão de Diolinda, Carlos Roberto, fora 
outros militantes e dirigentes foragidos devido aos inúmeros decretos de prisão, expedidos pelo juiz Átis de Oliveira 
Araújo, de Teodoro Sampaio. Na primeira semana de novembro deste ano, Mineirinho, Diolinda e outros integrantes 
do MST conseguiram um habeas-corpus. Na segunda semana desse mês foi a vez de José Rainha ser libertado, 
podendo responder em liberdade à acusação de porte ilegal de armas. Como se depreende desses acontecimentos, a 
perseguição é generalizada em torno daqueles que fazem parte da organização.  
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eu vou pro Nordeste, vou articular o MST no Nordeste que então não tinha. 
Então eu trabalhei em todo o Nordeste, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Piauí. Eu fui morar em Imperatriz. E desde 86 até 91, eu 
fiquei articulando, um pouco morava num Estado, outro no outro Estado. Fui pro 
Sul do Pará, ajudei a articular. E em 91, com a situação de repressão muito forte 
no estado do Maranhão, eu tive que deslocar então. A direção nacional deslocou 
pra São Paulo, pra ficar um período nessa região. E eu vim pro Pontal, cheguei 
em 91.46 

 

O jornal “O Imparcial”, narrando a primeira ocupação da fazenda São Bento em que 

Rainha fizera parte, com o foco voltado para aqueles que a estava organizando, assinala: “As 

lideranças também não são as mesmas. Agora quem lidera o Movimento é José Rainha Júnior, 

um capixaba que chegou à região muito recentemente, especialmente para organizar esta invasão 

e outras que podem suceder”.47 

Como se pode depreender dessa fonte, já ocorria, por parte da imprensa regional, 

seguida da nacional, a visão de que José Rainha apresentava-se como a síntese do MST no 

Pontal, sendo visto como o “líder” responsável pela sua condução. Visava-se destituir, com isso, 

todo um processo de lutas e de agentes sociais que configuravam (e configuram) as práticas de 

luta na região, desde a ocupação da fazenda Nova Pontal, e mesmo nas lutas que a antecedeu, as 

quais desembocaram no assentamento gleba XV de Novembro, dentre outros. 

Conforme essa matéria: “A organização da invasão é muito planejada e sub-

lideranças respondem pelas áreas da saúde, economia, higiene, recreação e trabalho”. Termos 

como “sub-lideranças” buscam imprimir a visão de que o “líder” era quem as comandava. 

Hierarquiza-se a organização, perdendo de vista o espaço de formação dos homens e mulheres ao 

atuarem nos diversos grupos, ao mesmo tempo em que se personaliza o líder, numa prática 

comum à tentativa de desqualificação dos saberes dos camponeses, já que vistos como incapazes 

de organizarem, a não ser por meio de “mandatários”. 

Numa outra matéria, publicada no mesmo número desse jornal, assinalava-se ainda 

que:  

 
José Rainho (sic) é um dos dirigentes nacionais do MST, e toda a organização 
das famílias dentro do acampamento é comandada por ele. A exemplo da 
estrutura verificada na época por nossa reportagem, na Nova Pontal, as famílias 

                                                 
46 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Samp aio, 30/06/2003. 
47 FAZENDA de ex-prefeito prudentino é invadida. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.233, 24/03/1991, p.1. 
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são divididas e recebem ordens de grupos comandantes de várias áreas, como 
saúde, economia, higiene, recreação, trabalho, etc.48 

 

Ainda nessa reportagem observa-se que, em relação ao seqüestro dos dois oficiais na 

Nova Pontal: “Rainho (sic) explicou que tal ato isolado não reflete a mentalidade do MST, e que 

justamente por isso, desta vez todos os passos serão comandados por um dirigente da entidade, 

para que isto não ocorra novamente”49. Afirmativas como “comandada por ele”, “recebem 

ordens”, explicitam o modo como o jornal buscava veicular a imagem dos dirigentes e militantes. 

Aqueles que mandam, comandam, ordenam as famílias, interpretadas como incapazes de se 

constituir como sujeitos. 

Como discutido no capítulo anterior, nos anos de 1992 a 1995 foram inúmeras as 

práticas e representações do MST pelos campos do Pontal. José Rainha despontava em meio às 

ocupações e reocupações de terras, como grande articulador de lutas, como, por exemplo, da 

“ação motorizada”, dentre outras, mas ao mesmo tempo como aquele que contribuía para que os 

holofotes da mídia fossem voltados para si. Valter, militante e direção do MST em São Paulo dos 

anos 90, ao ser questionado sobre a forma como emergira a representação de José Rainha, em 

determinados momentos se sobrepondo à imagem do MST, discorre sobre a maneira como se 

dera o debate da organização nesses primeiros anos de intensificação das lutas, observando que a 

projeção de Rainha havia sido por eles pensada, entretanto, a imagem tornara-se fugidia, fazendo 

com que emergisse o “mito”, questão com a qual o Movimento se defronta ainda no tempo 

presente: 

 
Em 93 aliás nós discutia isso. Nós precisa de um nome pra que seja referência 
nossa, pra nos direcionar, pra .., Mas a mídia fez que Zé Rainha se transformasse 
em um mito. Se você me pergunta se isso é bom para a organização, pra você 
vou falar que não. Isso não é bom para a organização, porque personaliza muito 
uma pessoa. Isso é uma questão natural. Nós somos muito vaidoso, tá certo. 
Quando você  é apompado, você é tietado, aquela tietagem em torno de você. 
Isso aconteceu com o Zé,  sabe, é você  achando que tá sobre a organização. E 
tudo aquilo que você acha que tá sobre a organização é ruim pra organização. 
Então isso eu não aconselho. Eu defendi, eu ajudei a criar esse mito, sabe? É 
uma grande liderança, aprendi muito. Eu tenho grande respeito por ele. Agora 
isso eu não aconselharia mais. Esse mito mais em organização nenhuma, porque 
eu sei que o Movimento Sem Terra tá passando por isso.50  

 

                                                 
48 SEM TERRAS invadem fazenda em Mirante. O Imparcial. Presidente Prudente, n.12.233, 24/03/1991, p.13. 
49 Idem. 
50 ENTREVISTA. Valter. Teodoro Sampaio, 01/05/2002. 
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Em abril de 1995, numa matéria publicada pela “Folha de S. Paulo”, já se 

enunciavam os germes do que viria a se tornar a imagem de José Rainha, ultrapassando fronteiras 

regionais e até mesmo nacionais. Em entrevista a esse jornal, dizia Rainha que iria “assentar 20 

mil famílias no Pontal”51. Dizer que “vai assentar”, na linguagem da “Folha”, condiz com a 

personalização da luta, com a materialidade de forças que visam ser expostas pela ação de um 

único personagem. Bem diferente o que demonstram as evidências históricas encontradas pelos 

campos do Pontal.  

Nas entrevistas realizadas, pode-se apreender que, fazedores de história junto a José 

Rainha, são os Joãos, Josés, Franciscos, Marias, Antonias, Dalvas, Cleuzas, Creusas, etc. Mas, 

como se depreende dos relatos anteriormente arrolados, são fortes as referências constituídas por 

grande parte dos assentados quanto à importância de José Rainha para que conquistassem a terra, 

mas as práticas e representações narradas em relação ao MST, a sua organização, a sua 

representação, se sobrepõem à figura do “líder”.  

Em meados dessa década, tornaram-se costumeiras as imagens de José Rainha 

estampadas nas primeiras páginas dos jornais regionais e de circulação nacional. Os olhares 

fotográficos, aliados à escrita jornalística, tomavam como ângulo Rainha nos palanques, se 

sobrepondo aos demais sem-terra. Sabe-se da intencionalidade das imagens. Não há uma pureza 

no foco, na retina do fotógrafo, nem muito menos na escrita dos jornais, como em qualquer outra 

fonte. É fato que as imagens veiculadas não foram criadas pela imprensa - a não ser que se faça a 

montagem, a falsificação - todavia o olhar daquele que a elabora faz com que se produza ou 

reproduza aquilo que se almeja, se visa enunciar. 

Discorrendo sobre o mito impresso pela mídia, ou seja, a maneira como se formata 

uma determinada imagem, a fim de que ela seja a explicitação de todo o Movimento, observa 

Cledson que: 

 
[...] acaba colocando mais uma meia dúzia de pessoas dentro do Movimento 
Sem Terra. [...] isso é ruim porque fica marcada. Então fica igual um baralho, 
quem dá as cartas tão marcado pros inimigo, tanto pro Governo e tanto pra 
polícia; é mais fácil porque só quem recebe intimação é esta meia dúzia; [...] são 
os companheiros que a imprensa fala que é liderança e coloca o nome lá em 
cima, cria o mito pra sociedade. Agora eu considero eu e todos os companheiros 
do Movimento Sem Terra militantes da Reforma Agrária, militantes do 
Movimento Sem Terra.52 

                                                 
51 LÍDER sem-terra quer fazer o maior assentamento do país. Folha de S. Paulo. São Paulo, 10/04/1995. 
52 ENTREVISTA. Cledson. Teodoro Sampaio. Secretaria do MST, 08/03/2001. 
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Perguntei a esse entrevistado se os camponeses, acampados e assentados na região, 

reproduzem o que os jornais regionais e os grandes meios de comunicação comumente 

apresentam para se pensar um personagem como a expressão sintetizadora das práticas e 

representações de todo o Movimento. Afirma esse narrador que isso não se dá, já que: 

 
[...].o nosso povo que tá nos acampamento e assentamentos, eles não dão nome: 
liderança, dirigente, isso ou aquilo. Eles dá muito valor ao local da referência. 
Porque se você coordena um acampamento, coordena mais um ou dois 
militantes, essas pessoas se viram, se tornam uma referência pro povo; agora pro 
povo que tá na cidade, eles têm a mesma compreensão dos meios de 
comunicação, porque todo dia passa liderança fulana de tal, isso ou aquilo. 
Então eles vê como a sociedade que tá na cidade e vê como liderança mesmo, 
vai pelos meios de comunicação, o que eles disser tá dito. Agora o nosso povo 
que tá acampado e assentado eles têm a ver mais como, como referência. Uns 
com muito mais referência, eles respeita muito mais, outros, dependendo a luta, 
com mais um pouco de referência. Eu acho que é isso.53 

 

Frente a essa afirmativa sugiro o olhar para os trechos relacionados abaixo, buscando 

compreender, dentre outras questões, o peso impresso pela mídia enquanto formadora de opinião. 

Tento evidenciar, após a exposição de parte de alguns relatos, como se deu essa conformação de 

imagens para os camponeses no percurso da década de 90. Mas esse olhar, no meu entender, não 

se limita á figura do “mito”, do “Moisés”, mas á percepção de uma representação partilhada, ou 

seja, aquela que remete ao que fez com que chegassem à conquista da terra. É o desejo da terra, a 

sua conquista, a síntese da representação e não o inverso. 

 
Então eu falo a verdade, a gente [...], o Zé Rainha [...]. A gente tem uma 
consideração muito grande por ele, né? Porque se não fosse ele, o esforço dele, 
talvez nós não estaria aqui, e nem esse povão estaria. Eles tavam tudo, onde? Na 
cidade, passando necessidade.54 

 

Muita gente por aí fala do seu José Rainha. Mas não sabe o homem que ele é. Se 
todo mundo parasse pra pensar; José Rainha é o segundo Moiséis, que existiu no 
mundo. Você lembra do Moiséis do Mar Vermelho lá, né? Então eu acho que eu 
considero o Zé Rainha o segundo Moiséis, que sacrifica por nós aqui, muitas vez 
eu vi cara combinando de, pra cercar, pra matar. E esse homem não tinha medo. 
Nós: ‘Mas seu Zé, senhor vai? Vou. Vamos lá. Junta ele no meio de nós, 
chegava lá, polícia pra prender ele. Aí cadê José Rainha? Não tá aqui não; e ele 

                                                 
53 Idem. 
54 ENTREVISTA. Aparecida. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
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junto com nós, os que vinha era estranho, não conhecia, não conhecia. E 
perguntava pra nós, e alguns falava não, não tá aqui não. E ele junto, né?55 

 

Aí o Zé Rainha [...] nós deve muito a vida ao Zé Rainha, ele merece todo o meu 
respeito e a minha consideração, se não fosse ele nós não tava aqui, ele é um 
homem de coragem, homem de força, inteligente. Aí ele falou: ‘gente, vamos 
pra beira da linha acampar lá, lá eles não tira nós não, lá nós fica toda vida’.56 

 
O Zé [...] às vez o cara fala: ‘O Zé, o Zé, o Zé [...]’ Mas não é, na realidade eu 
nem gosto de tocar esse nome Zé, porque na prática ele tem um espírito de luta 
muito forte. O cara chegou assim e o pessoal respeitou, ele falou e o pessoal 
confiou. Então tem que ter essas pessoas forte, de caráter, de palavra, o cara que  
chega e luta, não tem jeito ele vai ser o Zé.57  

 
Eu sou a favor muito do Zé  Rainha, porque eu não sou contra o Zé Rainha, 
porque se não fosse ele ter lutado pela gente, não ia existir ninguém aqui. Ele 
como é do Movimento, e todos eles, se não fosse ele não existia ninguém aqui. 
Nós taria vivendo de que? Ia morrer de fome. Agora o fazendeiro é contra, o 
pessoal  da reforma agrária é contra, o fazendeiro, o governo é contra a gente, 
porque eles só lembra deles, só quer tudo pra ele .58 

 

Evidenciando a ambigüidade das representações camponesas, indagado como se dava 

a organização das lutas, Seu José primeiramente relaciona o que considera os “cabeças” do 

Movimento, para em seguida, de forma diferenciada ao que dissera no trecho relacionado acima, 

expressar a importância “da luta nossa” e a do Movimento, ao salientar que: 

 
Se não fosse a luta nossa, ninguém ganhava não, só eles sozinhos não iam 
ganhar a luta, se não fosse a gente também lutar também não saia a terra, quer 
dizer que entre o Movimento e a nossa luta, porque quando o Zé Rainha dizia: 
‘Vamos faze r uma ocupação ali.’ Nós ia. Se fosse (inaudível) nós ia, ‘Vamos 
entrar na fazenda’. Entremos. Quantas vezes entremos na fazenda São Bento? 
Houve tiroteio contra a gente, nego atirou na gente, e nós não tava nem aí, saia,  
nós voltava no outro dia, foi desse jeito.59 

 

Narrando o trajeto percorrido por entre inúmeros acampamentos até chegar a ser 

assentado, enfatiza Seu Francisco como se dera a organização: “[...] não tinha Zé Rainha esse 

                                                 
55 ENTREVISTA. Ronaldo. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
56 ENTREVISTA. José. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
57 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
58 ENTREVISTA. José. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
59 Idem. 
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tempo mais nós; Zé Rainha ..., tinha outros. Aí Zé Rainha chegou. Aí depois inventou aqui a São 

Bento. Trouxe nós aqui na São Bento”.60 

Termos como “inventou”, “trouxe nós”, sinalizam para o poder na figura do líder. 

Daquele que, conseguindo inventar, foi capaz ainda de “trazê-los” para a luta. Mas 

diferentemente dessa afirmativa, o que se percebe na apreensão da história de vida desse 

narrador, arrolada no interior desta tese, como se pode depreender de sua participação desde a 

ocupação da fazenda Nova Pontal, é o constituir-se como sujeito da luta, por meio de suas 

próprias ações e do fazer-se do coletivo, sendo capaz de nela permanecer ainda no tempo 

presente, se não diretamente nas atividades desenvolvidas pelo Movimento, já que a idade e o 

tempo do trabalho não lhe permite, por meio do que apresenta em sua memória de lutas. 

José Rainha, narrando o porque do MST ter dado certo no Pontal do Paranapanema, 

observa que isso não se deu pela influência da mídia, mas por toda uma história, que, sendo 

desnudada na luta pela terra, pôde demonstrar o histórico de grilagens da região. Mas, ora, bem 

se sabe que a história da questão agrária brasileira é marcada por esse traço da permanência do 

latifúndio, da expulsão dos camponeses da terra e da conseqüente violência. O histórico de lutas 

não é um dado novo para o Pontal, como se pode apreender nesta tese. Compreendo, então, que 

talvez a história da região tenha se somado ao fato de os olhares terem se voltado para essa 

localidade por ter emergido o MST, unindo forças, ideários comuns num lugar em que se 

comprovava em última instância, juridicamente, a existência de terras devolutas. Ao mesmo 

tempo em que não se pode compreender a mídia como o sujeito das ações, não se pode negar-lhe 

o peso impresso na veiculação das imagens e na exposição de um espaço carregado de conflitos. 

Sobre essa questão, assinala Rainha:   

 
Por que que o movimento dá certo em alguns lugares e não dá no outro, dá 
problema? Por que que deu certo no Pontal? E tá dando certo. Por que que o 
Pontal hoje destaca em nível nacional? Não é pela mídia, é pela uma história, é 
pela coerência de um trabalho. É pela prática que você tem e que foi chamando 
atenção pro grande problema, e a gente conseguiu colocar isso no cenário 
nacional. Terras públicas, latifúndios. Aqui tem cem anos de latifúndio atrasado, 
feudalismo aqui. A mentalidade dos fazendeiros no Pontal é igual dos franceses 
há duzentos anos atrás, no feudalismo. É igual. O poder judiciário é do mesmo 
jeito. A polícia do mesmo jeito. Essa gente é assim. Então o MST ao questionar 
o poder dessas pessoas, ele consegue colocar pra sociedade, pro cenário, que 

                                                 
60 ENTREVISTA. Francisco e Maria. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
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existe um outro campo, que existem idéias novas, e que não é possível continuar 
atrasado desse jeito, com uma população dessa passando fome.61  

 

A prática da “coerência de luta” do MST também não é um elemento que diz respeito 

exclusivamente aos campos do Pontal do Paranapanema. A história desse Movimento está 

recheada de práticas e representações que não se restringem a um ou outro Estado. É possível, 

então, pensar ainda no dado do “grande filão de terras”, como salientou Mineirinho62, mas não se 

pode negar a fabricação das imagens por meio da mídia. Um exemplo claro disso pode ser 

visualizado na novela “O Rei do Gado”, produzida pela Rede Globo e veiculada no ano de 1996, 

numa clara apologia à figura de José Rainha, por meio de um personagem encenado por Jackson 

Antunes. Configurava-se aí mais um dos espaços de exposição para a problemática dos sem-terra, 

centrada na figura das lideranças. 

Em entrevista com José Rainha indaguei como ele via a questão do “mito” construído 

em torno de sua figura, ou seja, do olhar para as lutas travadas pelos campos do Pontal, a partir de 

sua imagem exclusiva. A sua fala revela que, além do olhar fotográfico e da imprensa escrita e 

televisiva, aquele que tece para si também contribuiu para a formatação dessa imagem: 

 
Eu sempre digo duas coisas, liderança e história não é titulo que se dá a 
ninguém, ou você tem, ou não tem. Ele é forjado numa luta concreta. Não vem 
de uma luta, vem de uma história de movimentos sociais. Quando eu vim pro 
Pontal, claro, o que a mídia fez? O que a mídia fez foi colocar aquilo que você 
tava fazendo no cenário nacional, porque aquilo que a gente já estava fazendo 
era construção. Quando a gente pegou, a gente pegou a continuidade de uma 
história.63 

 

Ao pronunciar-se como sujeito indeterminado, em seu relato, contribui para a leitura 

do “mito”, daquele que pela “liderança nata” ultrapassara os campos do Pontal para ter o 

reconhecimento nacional: 

 
[...] destaca as lideranças, por causa da história, né? Então, o Rainha é um, o 
João Pedro é outra [...] e tem várias outras lideranças que vão se fazendo. Mas é 
claro que a figura sempre fica marcada. Está no estilo de ser, porque nem todo 
mundo é igual. Então é um pouco é isso. O Rainha é um pouco esse cara 
comunicativo, entendeu? Ele é falador. Mesmo nas assembléias de Base, das 
Cebs de 78 eu era assim. E esse jeito eu acho que marcou muito. Então, é muito 
ligado. Vou falar do Movimento Sem Terra no Pontal, as pessoas ignoram. É 

                                                 
61 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
62 ENTREVISTA. Mineirinho. Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001. 
63 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
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falar do Zé Rainha, por que? Porque fala dessa figura, um pouco controvertida 
do meio do povo, e que é do povão, sem sabedoria intelectual, porque até muito 
conhecimento muito pouco de filosofia, mas uma coisa eu aprendi falar: a 
linguagem do povo. É essa que eu aprendi a falar. E sempre guiado pela uma 
prática concreta. Eu nunca fui guiado por teoria. Sempre achei que teoria é um 
negócio muito vazio, quando ela não tem uma prática concreta. E trabalhar, 
conhecer as realidades; acho que isso é uma questão fundamental. E eu antes de 
pisar o pé no chão eu procuro conhecer o lugar que eu estou pisando.64 

 

Trazer elementos, como os presentes em sua fala, os quais apontam para a “ordem 

natural” da liderança, difere, no meu entender, das práticas sociais, políticas, culturais 

camponesas construídas no próprio “fazer-se” da luta, no emergir da militância e da direção no 

processo de ocupação, de organização dos acampamentos, de trabalho de base, dentre outras 

ações.  

O ano de 1995 demarcou o início da “judiciarização” dos conflitos agrários na região. 

Em setembro deu-se o pedido de prisão de 12 membros do MST em Mirante. Conforme 

reportagem: “O líder do Movimento, José Rainha, defendeu a possibilidade de levar os sem-terra 

para a clandestinidade, caso a Justiça decida pelas prisões”65. Ainda salienta a matéria que, em 

entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, Rainha afirmara que, caso a Justiça viesse a 

decretar as prisões, “ele irá organizar os trabalhadores clandestinamente”.  

Em suas palavras, conforme o jornal: “Eu vou ficar eternamente com os trabalhadores 

e organizar esse pessoal clandestinamente, para provar nossa inocência e levar a luta e a reforma 

agrária à vitória dos trabalhadores”66. O papel de permanência eterna na organização dos 

trabalhadores ressalta a imagem de que é possível a imortalidade da representação, calcada, 

inclusive, na legitimidade moral de contestação à legalidade, já que a base legal é o meio de 

opressão.  

O relato de Rainha torna-se revelador para se pensar a forma como foi se desenhando 

a “judiciarização” da questão agrária na região do Pontal: 

 
No Pontal 95, 96, a gente aparece com muitas prisões preventivas, prisões de 
companheiros que passaram quarenta dias na cadeia, outros atentados à vida, no 
caso da Mirian, o Antonio, várias outras pessoas feridas. Quer dizer, desencadeia 
outro processo no Pontal, que é a violência armada do latifundiário. Até então 
eles estavam escondidos, eles vão exibir arma publicamente, e vão tentar 

                                                 
64 Idem. 
65 PM PEDE prisão e líder diz que vira clandestino. Folha de S. Paulo, 24/09/1995.  
66 Idem. 
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impedir que as ocupações sejam feitas nas armas, e aí protegidos pela lei. A 
repressão juntada com as armas e a repressão juntada com o judiciário. [...] Nos 
anos 2000, 2001 voltou com uma intensidade, 2002 veio o ano da repressão do 
judiciário. Foram mais de vinte e quatro mandados de prisão preventiva. Foram 
vinte companheiros presos, e uma repressão total, uma perseguição, inibiu o 
MST de avançar nas lutas.67 

 
Num artigo de jornal do “Oeste Notícias” há referência ao pedido de prisão de José 

Rainha. Interessante o fato de que o pedido de prisão preventiva, apresentado pelo delegado Eli 

Sanches, de Sandovalina, como consta da reportagem, não dizia respeito somente a Rainha, mas a 

“outros 23 líderes do Movimento Sem Terra”, devido às ocupações da fazenda São Domingos e 

de barracões da CESP, ocorridas paralelamente, porém, outros militantes e dirigentes são 

subtraídos na interpretação que a matéria elabora, por voltar o olhar para José Rainha, ao 

assinalar que: “José Rainha está desvirtuando o objetivo do MST. Ao invés de cultivar a terra, ele 

promove o banditismo. Rainha quer transformar o Pontal em uma terra sem-lei, afirmou o 

delegado”.68 

Num editorial publicado na revista “Isto É”, no mês de outubro de 1995, o título 

também se mostra evidente no sentido da personalização: “A reforma de Rainha”. Como assinala 

essa fonte, em decorrência dos rumos que tomaram a questão agrária no Pontal, viu-se a 

necessidade de deslocar um repórter e um fotógrafo para acompanhá-la:  

 
[...] a história estava garantida, e o personagem também. José Rainha é um 
invasor de terras profissional. Está nesse ramo desde 1985 e já participou de 
invasões em sete estados brasileiros, antes de descobrir o Pontal, um cenário 
ideal para quem deseja, como Rainha, fazer a reforma agrária ‘na marra’.69 

 
Na reportagem, salienta-se que, em relação às práticas de Rainha: “Para fazer a 

reforma agrária, Rainha não se contenta em derrubar cercas. Ele aposta na produção, mesmo em 

áreas ainda não conquistadas definitivamente por seu exército de sem-terra”70. Explicita-se, nessa 

fonte, a afirmativa de que é José Rainha que vai “fazer a reforma agrária”. As palavras “seu 

exército de sem-terra” sugerem que ele é o comandante, e os sem-terra os comandados. Vistos 

como “massa de manobra”, os camponeses, por essa interpretação, são diluídos de sua força 

                                                 
67 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
68 OUTRO DELEGADO quer prisão de Rainha. Oeste Notícias. Presidente Prudente, 10/10/1995. 
69 EDITORIAL. A reforma de Rainha. Isto é. n.1358, 11/10/1995. 
70 GERALDEZ, R.; SIMAS FILHO, M. Reforma agrária na marra. Isto é. n.1358, 11/10/1995, p.20. 
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devido ao poder supremo que o líder congrega, aquele que concentra em si a potencialidade para 

a conquista. 

Até o ano de 1995 - como exposto no capítulo anterior - os camponeses dos 

assentamentos São Bento e Che Guevara/Santa Clara, ainda permaneciam nos lotes provisórios. 

Na referência a esses assentamentos, os jornalistas da revista “Isto É” salientaram que: “Rainha 

destinou três hectares por família, onde são produzidos algodão, milho, feijão e batata”. 

Observaram ainda que: “Mesmo diante de tantas ameaças, Rainha continua disposto a fazer a 

reforma agrária na marra”71. Expressões como “Rainha destinou” e “continua disposto a fazer a 

reforma agrária na marra” evidenciam o peso atribuído ao “líder” na busca de imprimir-lhe a 

responsabilidade pelas decisões do assentamento provisório. 

O artigo segue trazendo designações como “Rainha e seus auxiliares”, o “grupo de 

Rainha”, “as ações de Rainha”, “Rainha é o general”, buscando provar o que denominaram como 

“ordem unida”. Sendo assim, objetivava-se passar a imagem de que, como marionetes, os sem-

terra eram ordenados por Rainha, a “comandar” a tudo e a todos. Essa análise torna-se simplista, 

por omitir o fazer-se do MST por meio das práticas e representações das pessoas comuns, pelos 

camponeses, cujo sonho, em sua maior parte, referia-se (refere-se) à conquista da “terra do 

trabalho”, diferentemente da condição de sujeitados que a revista tentara lhes imprimir. 

No mesmo mês, num artigo da “Folha de S. Paulo”, George Alonso, enviado especial 

ao Pontal, discorria sobre o fato de Rainha “morar de graça”, em Teodoro Sampaio, naquele 

contexto, numa residência localizada na Vila Minas Gerais. Enfocando o modo como José Rainha 

e Diolinda tiveram acesso a casa, a matéria assinala a influência de Mauro Bragato, deputado 

estadual, intercedendo junto ao engenheiro residente da CESP, Décio Caminhoto, irmão de 

Gerson Caminhoto, prefeito de Teodoro Sampaio, para a liberação do imóvel por tempo 

determinado72. Busca-se aqui edificar a impressão de uma imagem associada ao jogo de 

interesses, ao favorecimento de políticos locais numa clara alusão à cooptação por parte de 

Rainha. 

Na mesma página da matéria relacionada, há ainda uma outra reportagem 

denominada “Mao, Che e Cristo decoram as paredes”73, em que o foco está centrado na 

composição dos quadros expostos na sala, na mobília e nos livros, buscando apresentar os 

                                                 
71 Idem, p.21-22. 
72ALONSO, G. Rainha mora de graça em casa do governo. Folha de S. Paulo, 22/10/1995, p.12. 
73 MAO, Che e Cristo decoram as paredes.Folha de S. Paulo, 22/10/1995, p.12. 
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inspiradores de José Rainha. O caráter revolucionário e os princípios cristãos explicitam o título 

do artigo, sugerindo a complexidade para pensar essa liderança, de forma semelhante a outros 

sujeitos pertencentes ao MST. 

Na entrevista realizada por Narita, chama atenção o trecho no qual José Rainha 

observa que: 

 
Uns me chamam de marxista. Eu não posso dizer que sou marxista porque nunca 
li Marx. Já li alguns livrinhos. [...] Se você falar que sou cristão, sou cristão, 
porque minha formação é de cristão. A minha formação é na Bíblia. Eu li a 
Bíblia umas duas vezes, então eu tenho essa formação religiosa. A minha base 
ideológica fundamental é muito mais na Bíblia do que no marxismo. Na minha 
concepção não dá pra separar as duas coisas. Eu acho ser possível fazer a 
transformação, tanto com a Bíblia, com a Teologia da Libertação, como com 
Marx. Acho que Marx tem muitas coisas importantíssimas do conhecimento 
transformador, na economia política. Acho que é fundamental na luta de classes, 
na teoria filosófica, na formação ideológica do proletariado, no entendimento, o 
materialismo histórico, o materialismo dialético. Mas a Igreja realiza também. 
Eu peguei essa junção toda aí e não fui capaz de excluir nem uma nem outra. Eu 
não vejo muita contradição. Na minha cabeça eu não consigo diferenciar. Não 
sou ateu. Acredito, acredito em Deus, acredito na dignidade, no espírito da luta. 
Não posso dizer que eu não acredito em nada, eu acredito!! (apud NARITA, 
2000, p.341)   

 

As prisões de Diolinda e de Márcio, ocorridas em 1996, e a permanência de ambos no 

presídio do Carandiru, dentre inúmeras outras envolvendo militantes e dirigentes na região, 

exemplificam a tentativa de incriminar o MST a partir de suas representações políticas. Porém, 

numa leitura inversa, uma grande parcela da sociedade mostrou-se sensibilizada com essas 

prisões, principalmente em vista das imagens de como Diolinda fora presa, veiculadas em rede 

nacional.  

Em janeiro daquele ano, foi a vez da revista “Veja” enfocar o papel de José Rainha no 

Pontal. O título da reportagem sugere o peso a ele atribuído: “O inimigo no. 1 das cercas – De 

salto em salto, o invasor José Rainha ganha espaço político e casa própria”74. De forma similar às 

matérias já relacionadas, Geraldo Mayrink, repórter dessa revista, referindo-se à Diolinda, 

salientou que: “é a primeira-dama de 2000 famílias acampadas no Pontal”. Em relação a José 

Rainha, observou: “Como a missão dos profetas costuma ser apenas profetizar, e não acertar, 

                                                 
74 MAYRINK, G. O inimigo n.1 das cercas. Veja, n.1427, 17/01/1996, p.50. 
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Rainha antevê o ano 2000 com 20.000 famílias assentadas em 900.000 hectares no Pontal, que 

será então’um pomar’”.75 

Ainda em janeiro, deu-se a prisão de três militantes do MST no Pontal, sendo eles: 

Claudemir, Laércio e, novamente, Diolinda. O mandado de prisão incluía ainda os nomes de 

Márcio, Felinto e de José Rainha. Foi a alegação de “formação de bando e quadrilha” que 

fundamentou o pedido de prisão dos integrantes do Movimento Sem Terra na região.76 

Sobre esse ponto, torna-se revelador um diálogo estabelecido entre as irmãs Ivanice e 

Ivanizia, assentados no São Bento, ao discorrerem sobre a prisão de José Rainha ocorrida em 

maio de 2002, salientando a importância da militância e da organização. Ao recordarem o tempo 

do acampamento com um olhar para o que se vive no presente, observam: 

 
Ivanice: Eu falar a verdade, eu num tenho a coragem de ta no lugar dele, por isso 
eu admiro eles. Eu acho que é um povo que se levantou, que tem peito, né? 
Porque é um povo que é perseguido. Porque, porque esses dia mesmo, você viu 
na televisão, que a gente agora só sabe notícia deles pela televisão, né? Que tava 
oito, que foram..., mas porque os outros inventa história, formação de quadrilha. 
Quando nós chegamos aqui eles também caçaram, óh, eles todos, por formação 
de quadrilha. Bom, isso já tem quase nove anos, e até hoje num prenderam eles 
[...] 
Ivanizia: Formação de quadrilha, que quer uma vida boa, quer uma vida melhor 
pro povo [...] 
Ivanice: Por formação de quadrilha, né? A quadrilha era nós, né? 
Ivanizia: Deve ser isso, porque outra quadrilha, outra formação de quadrilha [...]. 
Ivanice: Eu acho que era uma quadrilha assim de três mil pessoas, né? Porque 
essa quadrilha era nós, só pode ser.77 

 

Em fevereiro de 1996, José Rainha, foragido devido a um decreto de prisão 

preventiva, escrevia na página “Tendências e Debates” do jornal “Folha de S. Paulo”, buscando 

esclarecer o que estava ocorrendo pelos campos do Pontal, principalmente sobre as prisões de 

integrantes do Movimento Sem Terra na região: 

 
[...] já é hora de as autoridades perceberem que a luta social não é determina da 
pelo trabalho ou vontade de uma ou outra pessoa. Se pensam que a luta pela 
terra ou as ocupações irão parar com a minha prisão ou com a prisão de seis ou 
sete lideranças dos trabalhadores rurais, estão completamente enganados.78 

 

                                                 
75 Idem. 
76 POLÍCIA prende três líderes do MST. Oeste Notícias. Presidente Prudente, 26/01/1996, p.3. 
77 ENTREVISTA. Ivanice e Ivanísia. São Bento, setor IV, 02/07/2002. 
78 RAINHA JÚNIOR, J. Rendição ou luta. Folha de S. Paulo. Tendências e Debates, 18/02/1996, p.1-3. 
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Conforme Rainha, não seria a sua prisão ou a de outros integrantes do MST que 

impediria a continuidade do processo de lutas, já que o MST não se restringia a uma ou outra 

liderança. Essa questão, a meu ver, é elucidativa para explicitar a força que o MST traz consigo 

ao não se limitar a nomes ou pessoas.  

A imprensa escrita e televisiva, ao tentar personificar as práticas e representações do 

MST, no percurso da década de 1990, jogou com alguns nomes no cenário nacional. Ora o 

enfoque voltava-se para José Rainha, ora para João Pedro Stédile, buscando (como ainda se faz 

no presente) imprimir a compreensão de que é possível, através de um indivíduo diluir a força do 

coletivo. Nessa perspectiva, se faz necessário compreender a interpretação construída pelo MST, 

em suas publicações, sobre como deve agir o “líder”. Conforme Bogo: 

 
Um movimento de massas se sustentará por longo período e se manterá em 
ascensão, se sua sigla organizativa, além dos demais elementos citados, tiver 
mais expressão que o nome de suas lideranças. [...]. Deve -se saber combinar 
duas coisas: capacidade de liderança e de influência interna através de várias 
pessoas, e a relação aberta, fraterna e sincera, com a sociedade, tendo o nome da 
organização e não o líder com expressão e referência principal. (1999, p.59) 
 

 
Ainda no espaço “Tendências e Debates” do jornal “Folha de S. Paulo”, Rainha teceu 

severas críticas ao governo de Fernando Henrique Cardoso, observando que:  “É preciso que o 

governo de FHC deixe cair a máscara e assuma que está governando o país para atender aos 

interesses de uma pequena minoria da população e jogando o restante à miséria, como rezam 

todas as cartilhas dos governos neoliberais”. Retomando o título de seu artigo, Rainha afirmava 

que não se renderia, pois “esse compromisso de luta é também um compromisso de vida, e dele 

não abro mão”.79 

Em matéria publicada no mesmo mês, a “Folha de S. Paulo”, a partir de entrevistas 

com os camponeses da região, expunha a situação de conflito entre as famílias que aceitaram os 

lotes provisórios em várias fazendas no município de Mirante e as lideranças que exigiam do 

Estado os 100% da área em que seriam realizados os assentamentos definitivos. Conforme essa 

reportagem: “[...] cerca de 40% das 1.300 famílias assentadas rejeitam lideranças da entidade, 

sem-terra apontam ‘desvio de conduta’”80. Trazendo elementos como a denuncia de “quem não 

invade paga multa”, “assentados suspeitam de desvio de verba”, buscava-se, com isso, expor o 

                                                 
79 Idem. 
80 AÇÃO do governo racha MST no Pontal. Folha de S. Paulo. São Paulo, 19/02/1996, p.1-8. 
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espaço de conflitos e de poder no interior do MST, ao trazer à tona a discordância entre 

assentados e organização, contribuindo, de certo modo, para a leitura inversa ao que se propunha, 

até então, qual seja, a visão de que José Rainha suprimia todas as diferenças, sendo monolítico 

em seu poder. De modo ambíguo, ao mesmo tempo em que a reportagem contribuía para a leitura 

de que José Rainha era o centro do “poder”, o que estava em foco também era o 

descontentamento dos assentados frente às “lideranças”. 

Expondo os interesses dos sem-terra, qual seja, o horizonte da terra prometida, há 

nessa matéria a delineação de visões diferenciadas, já que, conforme a reportagem, se para a 

organização do MST interessava a permanência do assentamento no lote provisório, como forma 

de pressionar o governo estadual para a desapropriação dos 100% das fazendas, à grande parte 

dos que seriam beneficiados, como prometera o Estado, interessava a liberação do fomento e 

assentamento o quanto antes, como evidencia a fala de Conceição, assentada num lote provisório 

da fazenda Santa Apolônia: “O Rainha ficou bravo. Temos grande respeito por ele. Sem ele não 

estaríamos aqui. Mas nós era louco por um pedaço de terra. Tamo cansado de fazer tanta 

invasão”. 81 

A dimensão da terra exposta na afirmação “nós era louco por um pedaço de terra” 

explicita os desejos e o sonho da conquista da terra como norteadora das práticas e representações 

dos camponeses. Muito diferente da afirmativa empreendida, no tempo presente, por parte da 

revista “Veja”, ao trazer como capa José Rainha acompanhado dos seguintes dizeres: “Para salvar 

os miseráveis dos desconfortos do capitalismo, o líder sem-terra José Rainha ameaça criar no 

interior de São Paulo um acampamento gigantesco como o de Canudos, instalado há um século 

por Antônio Conselheiro no sertão da Bahia [...]”82. A reportagem de capa evidencia a quem e a 

que essa revista serve, ao banalizar o que faz com que homens e mulheres adentrem no processo 

de lutas e permaneçam nos acampamentos. 

Eduardo Salgado e Leandra Peres, repórteres dessa revista, ao discorrerem sobre “O 

Beato Rainha” e a “Nova Canudos”, referindo-se ao acampamento levantado às margens da 

rodovia SPV-35, próximo à cidade de Presidente Epitácio, reproduzem o discurso costumeiro de 

negação das práticas camponesas, ao enfatizarem a dimensão do líder, “do fanático”, “do beato”, 

e diminuírem o que faz com que homens, mulheres, velhos, crianças desse processo participem, 

                                                 
81 Idem. 
82 CAPA. Veja. Ano 36, n.24, 18 de Junho de 2003. 



 306 

nele sejam sujeitos. De modo pejorativo e diminutivo, essa revista presta um desserviço à 

compreensão da latência da reforma agrária, ou seja, à percepção de que se trata de uma questão 

histórica, que traz consigo um cenário de violências, de chacinas, mas também de resistências: 

 
Para colocar o nome na lista dos sem-terra, os candidatos precisam apenas 
montar e cobrir o barraco. Se o movimento acenasse com a possibilidade de 
ganhar uma bicicleta, moto ou aparelho de TV em vez de um pedaço de terra, 
estaria arregimentando gente com o mesmo tipo de sucesso.83 

 

Em dezembro de 1996, o jornal “O Estado de S. Paulo” observava a possibilidade de 

aumento da violência para o ano seguinte pelos campos do Pontal, em vista dos conflitos agrários 

existentes na região: 

 
O aumento da violência deve ser a principal característica da luta pela reforma 
agrária no Pontal do Paranapanema durante o ano de 1997. A opinião é do 
principal líder do Movimento dos Sem Terra (MST) na região, José Rainha 
Júnior, que aponta a União Democrática Ruralista (UDR) como incentivadora do 
uso de armas pelos fazendeiros, como forma de proteger as propriedades. ‘Não 
tenho dúvidas de que qualquer ação dos sem-terra será reprimida a bala’ disse.84 

 

Como previsto por esse artigo, o ano de 1997 trouxe o saldo de oito sem-terra feridos 

na ocupação da fazenda São Domingos, em Sandovalina. Naquele mesmo mês ocorria a Marcha 

Nacional para Brasília, momento em que a sociedade sensibilizou-se com o que vinha ocorrendo 

pelos campos do país. Aliada à Marcha, foi organizada ainda uma exposição de fotografias de 

Sebastião Salgado, percorrendo inúmeras cidades brasileiras. Junto a essa atividade somou-se a 

publicação de um livro trazendo tais fotos, tendo sido prefaciado por José Saramago. Fora 

produzido ainda um CD intitulado “Terra”, composto por canções de autoria de Chico Buarque. 

Essas ações contribuíram para alicerçar o apoio ao MST, recebido por parte da sociedade 

brasileira, tendo inclusive um alcance internacional. 

Também nesse ano deveria ocorrer, no mês de junho, o julgamento de José Rainha 

Júnior, em Pedro Canário, no Espírito Santo, acusado de homicídio do fazendeiro José Machado 

Neto e do policial militar Sérgio Narciso, ocorridos naquele Estado, em 1989. Esse julgamento 

evidenciou, para o cenário nacional e internacional, o fato de que quem estava sendo julgado não 

era José Rainha, mas o MST, como se depreende da apresentação de uma das fontes do 

                                                 
83 SALGADO, E.; PERES, L. O beato Rainha. Veja. Ano 36, n.24, 18 de Junho de 2003, p.79. 
84 MST PREVÊ aumento de violência no Pontal em 97. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 27/12/1996. 
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Movimento, ao discutir “A farsa do julgamento”. Segundo essa fonte: “O verdadeiro objetivo do 

julgamento não era apenas criminalizar a liderança de José Rainha mas, antes de tudo, 

criminalizar todos os trabalhadores rurais sem-terra que ousam se rebelar contra o latifúndio, 

criminalizar o MST e condenar a luta pela reforma agrária”.(MST, 1997b, p.3) 

A ampla veiculação desse julgamento, se por um lado contribuiu para desnudar a 

situação de perseguição e violência sofridas pelos sem-terra, militantes e dirigentes do MST, a 

partir da “judiciarização” da questão agrária, refletida nas inúmeras incriminações e prisões 

sofridas pela organização, por outro, contribuiu também para que Rainha se tornasse o centro 

catalizador das forças do Movimento, a própria encarnação do MST, isso no amplo cenário 

nacional e internacional.  

Destaco ainda um artigo de autoria de Fernando Gabeira, naquele momento deputado 

federal pelo Partido Verde, ao refletir sobre a marcha de 1997, e assinalar a inevitabilidade da 

realização da reforma agrária no Brasil. Num texto poético, carregado de sentimentos e de 

emoção, Gabeira assinala ter chegado a hora de se realizar a reforma agrária, pois: 

 
De Julião a Rainha, muita água correu por baixo da ponte. Manuel da 
Conceição, que perdeu uma perna e sofreu com os militares [...] Julião, 
Conceição, Rainha acabarão se fundindo com as rugas dos lavradores curvados 
diante da terra, colhendo suas plantações. Esta página, estou seguro, será vivida 
na história do Brasil.85 

 

Por mais que o texto traga consigo o sinônimo da esperança, do acreditar na 

possibilidade da conquista por parte dos homens e mulheres, personifica as práticas e 

representações na figura do “líder”, ao pontuar que “de Julião a Rainha” e “Manuel da 

Conceição” “muita água correu por baixo da ponte”. Tendo a água como metáfora, pode-se 

objetivá-la ainda pelo fato de que muitas vidas foram silenciadas nessa luta, as quais não é 

possível nomear.  

Insisto na necessidade de se pensar o processo de lutas e a diversidade de sujeitos 

para além das denominações ou da personalização, buscando ultrapassar a leitura exclusiva do 

líder, seja Julião, Rainha ou Manoel da Conceição. Isso não quer dizer que eu esteja negando a 

importância desses líderes para o processo de lutas, entretanto, vejo ser possível não se limitar a 

leitura dos nomes e personagens, buscando apreender as práticas e representações dos homens e 

                                                 
85GABEIRA, F. Sem terra, sem ilusões, no coração do Brasil. Folha de S. Paulo. Ilustrada, 21/04/1997, p.4. 
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mulheres de carne e de osso, em sua diversidade, em sua criatividade. Mais que a fusão “de 

Julião, Conceição, Rainha” com “as rugas dos camponeses diante da terra”, talvez possamos 

compreender as marcas de expressão sulcadas em milhares de faces da gente comum, nas 

ocupações, nos acampamentos, nas avenidas, nas praças, lutando, marchando..., ou mesmo na 

labuta, na peleja diária para na terra permanecer. 

Em junho de 1997, em primeira página do jornal “Folha de S. Paulo”, uma manchete 

expunha que a sentença para o julgamento de Rainha havia sido a condenação a 26 anos e meio 

de prisão. Tendo direito a recorrer da sentença, requerendo um novo julgamento, a defesa fez o 

pedido de que esse fosse transferido de Pedro Canário para Vitória, tendo sido atendida, com o 

próximo julgamento marcado para o ano de 199886. Sobre essa sentença, a publicação do MST, 

assinalou que: 

 
A sentença proferida pelo Tribunal do júri é uma decisão política. O José Rainha 
não foi condenado pela acusação posta pela promotora de justiça, já que havia 
farta prova em contrário. José Rainha foi condenado porque participa do MST e 
organiza os trabalhadores na luta pela reforma agrária.(MST, 1997b, p.14) 

 

Em dezembro daquele ano, salientava a “Folha” que, para o ano de 1998, o MST 

anunciava a “radicalização da luta pela reforma agrária” no estado de São Paulo. A matéria, 

assinada por Luis Carlos Lopes, afirmava que, conforme Delwek Mateus, um dos dirigentes 

nacionais do MST, por ser mais intensa as ações do MST no Pontal, em Andradina, Promissão e 

Sorocaba: “Nessas áreas, como já existe uma estrutura montada, deverá ocorrer a intensificação 

das ocupações e nos demais locais várias estruturas para que a luta seja iniciada e fortalecida”.87 

Bernardino Furtado, escrevendo para esse jornal, afirmara que, em vista das eleições 

presidenciais: 

 
Rainha tem dito a seus pares que um movimento social não pode se confundir 
com a política partidária. Argumenta que os excluídos do campo, que são a base 
real e potencial do MST, desconfiam dos políticos em geral, especialmente em 
períodos eleitorais. Essa desconfiança, na avaliação de Rainha, reflete a 
experiência de vida desses mesmos excluídos.88 

 

                                                 
86 RAINHA é condenado a 26 anos e meio. Folha de S. Paulo. São Paulo, 12/06/1997, p.1. Em setembro de 2001, 
José Rainha foi inocentado no julgamento realizado em Vitória. Este julgamento fora acompanhado por centenas de 
integrantes do MST.  
87 LOPES, L. C. MST anuncia radicalização da luta pela reforma agrária. Folha de S. Paulo, 22/12/1997. 
88 FURTADO, B. Apoio a Lula divide sem-terra em Encontro. Folha de S. Paulo, 05/02/1998, p.1-12. 
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Chama a atenção nessa matéria o enfoque para a posição de João Pedro Stédile e de 

Gilmar Mauro, dirigentes nacionais, na afirmativa da necessidade de engajamento dos sem-terra 

na campanha de Lula para a presidência, diferindo de José Rainha, para quem o trecho 

relacionado explicita a postura.  

Em entrevista realizada por Narita, José Rainha discorre sobre sua partida dos campos 

do Pontal para contribuir em outros espaços. Em suas palavras: “Eu me sinto feliz por poder sair 

do Pontal por duas razões: primeiro por ter deixado aqui alguma coisa construída, em construção; 

e, segundo, por poder contribuir com outros companheiros por esse Brasil afora. É uma questão 

de consciência [...]”. ( 2000, p.351) 

Mesmo não sendo possível constatar o motivo de sua partida, nessa entrevista, 

diferentemente de sua afirmativa, o que se percebe na análise daquele contexto é o fato de que o 

modo como sua figura fora se desenhando pelo Pontal e para o cenário nacional e internacional, 

evidenciava, para a organização do MST, a preocupação no sentido de controle do que não 

poderia se tornar maior que o próprio MST, ou seja, o indivíduo sobrepondo-se ao coletivo.89 

Desenhava-se, não somente por essa questão, mas por posições anteriores, a 

diferenciação de postura de Rainha frente à organização, principalmente face à coordenação e 

direção nacional do MST. Isso pode ser percebido em sua fala, no tempo presente, ao discorrer 

sobre quem deveria fazer parte dos acampamentos, com ênfase e crítica ao trabalho organizado 

pelo Movimento nas grandes metrópoles, por entender que: 

 

                                                 
89 Em matéria de CANTANHÊDE, E. Stedile critica proposta de Jungmann. Folha de S. Paulo, 20/10/1998, há, 
numa entrevista com Stedile, determinadas questões levantadas que evidenciam a tentativa de associar a figura de 
Rainha com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. A seguir, exponho os trechos que evidenciam 
essa questão: “Folha – o ministro Jungmann disse que foi o José Rainha quem informou ao governo que o 
movimento estava se armando no Pontal. Você sabia disso? Stédile – Não.  A informação que eu tinha era que o 
general Alberto Cardoso (chefe da Casa Militar da Presidência) andava falando isso. Era bom ir perguntar pra ele de 
qual dos 900 agentes que ele tem esparramados pra nos bisbilhotar que ele recebeu essa notícia. Folha – Houve 
insinuações de que o Rainha poderia ser um deles. Stédile – Eu acho isso mais uma manipulação do Planalto. Sobre 
o Jungmann, existe uma voz corrente no MST, e não é só minha: é um sujeito que não tem base social, o partido dele 
não representa o governo, ele está lá só pelo cargo, admite que não entende nada de reforma agrária, ficou oito anos 
na faculdade e não conseguiu concluir o curso de psicologia. [...] Folha – Minha pergunta foi sobre o Rainha, não 
sobre o Jungmann. Stedile – Eu não posso opinar sobre a opinião de um sujeito que é um mentiroso contumaz. Folha 
– De qualquer forma, essa opinião do ministro gera uma cisão, ou um clima de desconfiança no movimento? Stedile 
– De jeito nenhum. O Rainha tem as funções dele lá no Pontal, não é? O principal erro que ele cometeu, e isso foi 
dito nas nossas reuniões internas, foi ter criado essas relações pessoais com o Jungmann e ter ido a reuniões com ele 
sozinho. Isso, sim, foge a nossos princípios. Tudo no MST é feito em comissões. As negociações acontecem em 
todos os estados e em todas as áreas. Se o Rainha tivesse ido com a comissão do Pontal, ele não teria dado margem 
para que agora o Jungmann dissesse o que bem entendesse na imprensa. Vai ficar sempre a palavra do Jungmann 
contra a do Rainha”.  
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Os centros urbanos, as grandes metrópoles, transformou os cidadão em os 
miseráveis. Do lixo do capitalismo ele virou um lumpensinato fortíssimo. É 
diferente organizar trabalhadores nas cidades pequenas que são urbanos, do que 
você fazer a interpretação dos excluídos, miseráveis. E há um outro erro que tão 
cometendo. E há outro erro de interpretação. Nisso eu questionei dentro do 
Movimento e continuo dizendo; juntar aquele povo lá e trazer pra dizer que eles 
vão lutar pela  terra, pois eu duvido, porque é outra coisa. Esse pessoal não é 
humano mais. Eles já transformaram, você recupera muito pouco. Os vícios que 
tão no [...], nessas pessoas, que já corroeram eles no lixo do capitalismo. Ele 
teria dificuldade pra se compor como classe produtiva orgânica. Ele não tem 
jeito, é alguns, e você vai ver isso em alguns assentamentos que eles tão 
propondo na área urbana. O máximo é que ele fica é pelo teto, mas ele não vai 
pro processo produtivo. A proposta pra ele não é a terra. É outra coisa. É o 
emprego, pra recuperar o filho dele. Aí é a educação. O sistema educacional que 
possa empregar, que possa modificar ele, a juventude, porque uma parte já foi. 
Já foi, já não tem, não volta mais. Quem ta no mundo do crime com seus 
quatros, dezesseis anos não volta. É um entre mil, entendeu? Quem ta no mundo 
da droga, do craque, da cocaína não volta. Ele ta ali óh, porque como é que você 
acaba com isso, não tem jeito.[...] Só tem um jeito pra acabar com isso, no dia 
que você fizer a revolução nesse país, matar quem é que fornece, acabar com 
isso aí. Não tem jeito. [...] Ele não recupera, é irrecuperável. E só acaba com isso 
se você transformar o sistema, porque ele ta dentro do sistema. [...] É o tráfico 
que nós tamos falando. Então não tem jeito, então essa gente você não organiza 
como classe, é ilusão. “- Ah não! Mas na favela tem operário”. Não é isso que 
estamos dizendo, nós tamos falando em classe. Na favela mora operário, mora 
soldado, mora trabalhador.[...] Agora pegar os excluídos e achar que eles vai ser 
classe; eu tenho minhas dúvidas. [...] Isso só cria problemas. Eles vão num 
monte, depois [...], eles vão ser soma na soma dos que tomarem as ruas, as 
praças um dia, mas pra saquear, pra sacanear, não pra ser força produtiva 
orgânica. [...]. E eu tinha essa visão atrás e combatia. E dizia: “Duvido dá certo” 
pra  essa lógica. No máximo vão querer urbano, depois que pegar as terras, vai e 
vira uns favelão. Olha o Parque Oziel. Os lideranças vai lá [...] (inaudível) mata 
quem vai lá hoje. Por que? Porque tava erradíssimo. O método tava errado. [...] 
nós queria outra coisa e eles queriam outra [...]. Me diga hoje o que que tem de 
concreto? Quando você não tem nada de concreto, de prática, o resto é teoria. E 
teoria [...]. Só é ciência quando se vira prática, o resto não é. Como é que você 
transforma ciência? Quando num fato concreto, que ele estudou e botar na 
prática; formou ciência e o resto é teoria. Então qual é ciência que se tem hoje 
nesses movimentos? Nenhuma. Cadê o MTST? Onde?90 

 

Percebo, nesse relato, uma posição aberta de confronto em relação às práticas 

desencadeadas pelo Movimento, principalmente a partir de meados de 1996, momento em que os 

olhares dos dirigentes e militantes se voltaram para a contribuição na organização dos 

trabalhadores nos grandes centros, particularmente no apoio ao Movimento dos Sem Teto 

(MTST). 

                                                 
90 ENTREVISTA. José Rainha. Teodoro Sampaio, 30/06/2003. 
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Em fins dos anos 90, as práticas e representações camponesas exercidas por meio de 

ocupações de terras, prédios públicos, portas de bancos, etc., mantiveram o seu ritmo na região, 

como já se observava por todo o país, sendo alimentada no ano de 2000 pela ocupação do Fórum 

de Teodoro Sampaio, por famílias sem-terra, e da Prefeitura desse município pelos sem-terrinha, 

afora outras ações que permearam a luta deste Movimento por todo o Pontal. Disso se depreende 

que independentemente da participação direta de José Rainha, o processo de lutas não cessara 

com a sua ausência. 

Em meados de 2000, a imagem de José Rainha toma novo fôlego pelos campos do 

Pontal. Observa-se nesse contexto, a forma como estavam sendo tecidas as negociações com o 

Governo Mário Covas, no sentido de conseguir verbas para a conclusão das obras da COCAMP, 

momento em que o governador “[...] anunciou a liberação de R$439 mil para calçamento do pátio 

do complexo industrial da Cocamp”. Salienta essa matéria que: “Sempre acompanhado de José 

Rainha, covas foi recebido festivamente pelos sem-terra. No entanto, em Teodoro Sampaio, 

houve protesto de um grupo de cerca de cem professores, que exibiam faixas e cartazes e 

gritavam palavras de ordem contra o governo estadual”91. Nesse episódio deu-se a proibição, por 

parte de alguns militantes e dirigentes do Movimento, de que os professores da rede estadual 

tivessem acesso ao pátio desta Cooperativa, a fim de prosseguir com uma manifestação contrária 

ao governo do Estado, o mesmo que naquele mês reprimira duramente os professores em greve 

na Avenida Paulista, utilizando-se de policiais, cacetetes e bombas de gás lacrimogênio. 

Esse acontecimento caracterizou novamente, para a imprensa regional, José Rainha 

como a síntese do MST, ao procurar mostrar como os militantes, “comandados” por Rainha, 

agiram frente à manifestação de professores e alunos. Escondia-se nas matérias veiculadas, 

todavia, quão indignados muitos desses militantes ficaram ao presenciar essa ação; a sua 

violência não expressamente física, mas simbólica, já que representava, de certo modo, a negação 

de toda a história de lutas do Movimento Sem Terra.  

Se por um lado, os meios de comunicação exploraram esse acontecimento, 

personalizando-o, a fim de, em sua totalidade, imprimir ao MST essa posição, como se fosse 

possível entendê-lo por meio de um líder ou de parte da militância; por outro, as ações tomadas 

por parcela da organização frente aos professores denotaram um certo jogo de interesses, em que 

importava delinear o espaço de negociação do Movimento com o governo deslindando-o da 

                                                 
91 FERREIRA, H. Covas destina R$ 439 mil a cooperativa do MST. O Estado de S. Paulo, 25/07/2000. 
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manifestação dos professores, nem que para isso fosse necessário reprimi-los, o que de fato 

ocorrera. O trecho abaixo, retirado da fala de José Rainha, no programa de rádio apresentado pelo 

MST, na rádio AM Universal Ltda, em Teodoro Sampaio, ilustra a forma como Rainha 

interpretou esse acontecimento, não se dispondo, em nenhum momento, a rever o modo como ele 

se desencadeou, atribuindo ainda a responsabilidade aos professores, considerados por ele como 

“enxeridos”: 

 

[...] essa visita foi um convite do Movimento Sem Terra!! O governador veio ao 
Pontal visitar o Movimento!! Visitar as instalações da Cooperativa, a maior obra 
em projeto de reforma agrária no Brasil. Então, era um convidado nosso!! E 
quando a gente convida alguém para vir na nossa casa, então essa pessoa vem 
convidada, e o dono da casa ele tem direito de convidar muita gente (inaudível).  
[...]. O convidado pode até convidar dez, mas o dono pode mandar onze embora. 
Me parece que em Teodoro Sampaio teve gente que não entendeu direito que 
eles não era convidado pra lá para aquela programação. Então, foram de 
enxerido. Nós sentimos isso aí. Mais do que enxerido, se meter em convite dos 
outros na programação. Quiseram ir na festa dos outros fazer gracinha. Lugar de 
fazer gracinha deve ser na casa dele ou em circo. Como nós não temos circo, nós 
temos um projeto político pra discutir, as pessoas que foram lá com decência, 
com respeito, com educação a tratar desse assunto da vinda do senhor 
governador, nós tratamos com respeito, educação. E a gente também hostilou, 
não sentiu muito bem com alguém que não era convidado e queria se dar ao luxo 
pra ir na nossa casa e falar dentro da nossa festa, da nossa casa, querer botar 
opinião no tempero da nossa farofa.92 

 

Diferentemente do que objetivam os grandes meios de comunicação, como os jornais 

e revistas relacionados neste item, e mesmo José Rainha, a compreensão do ser sujeito, povo em 

movimento, esbarra na leitura do líder, visto como o condutor de todo o processo de lutas. 

Ambiguamente, no decurso das entrevistas, essa visão, se presente nos relatos de grande parte dos 

camponeses como síntese do MST, vai dando espaço para a exposição das práticas de luta nas 

suas diversas formas, conduzidas pela organização, mas também pelas pessoas comuns, fazendo 

emergir a força motriz do desejo da terra como prática e representação da história das lutas 

camponesas na região. A terra e a luta pela terra tornam-se sinônimos a expressar a identidade e a 

alteridade, em ações construídas junto ao MST, tornando-se bem mais fortes e enraizadas que a 

personalização de uma ou outra liderança. Essas questões tornaram-se perceptíveis quando eu 

indagava acerca do significado do Movimento: 

                                                 
92 Transcrição da gravação do Programa da rádio AM Universal Ltda, veiculado em 30/07/2000, Teodoro Sampaio, 
SP. 
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[...] o Movimento, eu acho bom, porque se não tivesse o Movimento, eu não tava 
aqui hoje, por que eu sozinho não ia enfrentar boca quente, igual nós 
enfrentemos ali, não. Enfrentemos tiro lá onde que [...] nós entremos ali na São 
Bento, ali teve tiro e não foi pouco não. Se não fosse o Movimento nós não taria 
aqui tudo com o nosso pedacinho de terra. E eu apoio o Movimento, e tem que 
ter, por que se fosse esperar vai morrer. Morre ali sentado e não aparece 
ninguém pra te ajudar, se não for o Movimento. Porque eles não vem aqui dá um 
pedacinho de terra sua pra ninguém. Então eu creio que o Movimento ele tem 
que existir.93 

  
O que ele era no inicio é até hoje. Hoje eu tenho orgulho porque a gente quando 
tocava arrendamento eu sempre sonhava em ter um sítio, mas naquele tempo era 
muito caro, então eu já tinha perdido até a esperança, agora depois que surgiu o 
Movimento Sem Terra eu passei a ganhar a terra, eu ..., graças a Deus eu tenho 
essa terra a favor do Movimento porque se não fosse ele até hoje eu não tinha 
nada, estaria aí nas estradas guiando carreta e caminhão [...]. Então tenho que 
dar graças a Deus e ao Movimento Sem Terra [...] ou mesmo ladrão na capital 
né? Pode ser até isso, porque sabe lá o que ia acontecer com a minha vida.94 

 

Sendo assim, muito mais do que o mito e “para além do mito”, o que se apresenta 

pelos campos do Pontal são histórias e memórias construídas na vontade de ser e permanecer 

camponês, e no desejo, principalmente por parte da organização, da transformação social, 

questões a expressar diversos tempos: de perdas, principalmente ao viverem a situação de 

despejos; de vitórias, quando do retorno a terra pela ocupação; de esperanças, em que se esperava 

(e se espera) o tempo da conquista da terra e de uma nova sociedade; de alegrias, quando da 

chegada à terra conquistada; de luta cotidiana na terra, pela percepção de que é preciso a 

continuidade das ações para que nela possam permanecer, bem como para que outros nela 

cheguem; de novos horizontes desenhados por meio da luta pela terra e pela reforma agrária, etc. 

Questões que se fizeram evidentes nesta tese expressando o quanto de histórias, de memórias, de 

faces, de luta, os campos do Pontal do Paranapanema trazem consigo, a evidenciar homens e 

mulheres construindo a história, desenhando, por meio de práticas e de representações, por vezes, 

ambíguas, o indivíduo e o coletivo, mas sem necessariamente a sobreposição de um ou outro.  

                                                 
93 ENTREVISTA. Geraldo e Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002. 
94 ENTREVISTA. Givaldo. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
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CAPÍTULO 6 – A MÍSTICA DA TERRA: SONHOS DE LIBERDADE 
 
 
6.1. Da terra prometida a terra merecida: a mística das lutas camponesas 

 

 
[...] eu gosto de trabalhar muito a mística e o sonho. Pra mim, aquele 
sonho..., é uma coisa que transforma. Tem uma história que eu já 
contei uma vez que fala da menina feia, que é uma menina que ganhou 
um presente, e o presente dela era um sonho. Na medida que ela ia 
sonhando, ela ia sorrindo, ela ia cuidando do seu cabelo, ela ia se 
ajeitando, ela ia crescendo, ela ia se transformando. Só que chegou um 
determinado momento que roubaram aquele sonho dela, e aí ela 
começou... Ela parou de arrumar o cabelo, parou de pintar a unha, de 
se arrumar, de por a roupa. Mas, aquelas pessoas para quem ela tinha 
sonhado antes, com quem ela tinha repartido o sonho, perceberam isso 
e, correram, procuraram e resgataram o sonho dela, e então ela voltou 
a ser feliz de novo, voltou a sonhar, voltou... A mística do Movimento 
pra mim tem muito disso, ela resgata, ela cria, ela te dá um sonho. Se 
você perde, ela vai te resgatar, então..., e é uma busca constante, ela 
sabe te resgatar, te buscar.1  

 

 

Construir este capítulo implica um balanço do que fora apreendido no percurso de 

toda a pesquisa, particularmente na discussão das práticas e representações camponesas da 

luta pela terra e para nela permanecer. A terra torna-se então a base, o eixo que conduz o 

trabalho2, propiciando a compreensão de ações que não se restringem ao acesso a ela, mas as 

lutas por transformações sociais, por aquilo que move sonhos, desejos, significações, que 

envolvem a mística3. Como salienta Magalhães, “[...] ao invés de nos convidar ao mundo 

exclusivo do pensamento organizado racionalmente, o tema da terra parece ser uma das zonas 

sombrias, de emoções secretas, de crenças, sensibilidades, sentimentos, de paixões”. (1996, 

p.9).  

A mística da “terra de trabalho”, junto à luta pelas “transformações sociais”, 

referendam o que pude apreender pelos campos do Pontal. No trabalho de coleta dos relatos, 

                                                 
1 ENTREVISTA. Ivan. Teodoro Sampaio. Secretaria do MST, 29/04/2002. 
2 O relato de Edson elucida a significação da terra para os camponeses assentados: “A terra é a base, a terra é o 
tronco, ela é o eixo. A terra é a base. Nós em cima dela [...] nós tendo espaço em cima dela, dá pra nós ser feliz.” 
ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
3 Conforme FERREIRA (1986, p.1099,) mística significa: “1. O estudo das coisas divinas ou espirituais . 2. vida 
religiosa e contemplativa; misticismo. 3. Crença ou sentimento arraigado de devotamento a uma idéia: a mística 
do pacifismo. 4. Essência doutrinária: a mística liberal.” Percebe-se, por essas definições, que a mística traz 
consigo o caráter “misterioso”, “oculto”. É o “mistério” a expressar as práticas e representações subjetivas que 
importa apreender na discussão deste capítulo. Mas, somando-se ao subjetivo, compreendo que há espaços em 
que a “crença ou sentimento” transforma-se em prática, em ação, propiciando a apreensão da objetividade das 
lutas camponesas. 
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ao percorrer as estradas, olhando à volta e vendo pontuar centenas de casas pelos 

assentamentos São Bento e Che Guevara/Santa Clara, é possível imaginar quantas pulsações, 

quantas vidas, esse cenário representa. A terra do gado leiteiro somando-se à das plantações 

de mandioca, do feijão, do milho, da abóbora, dentre outros produtos alimentares, trazem 

consigo a expressão das conquistas no chão intensamente trilhado pelos homens e mulheres 

em meio ao processo de lutas. Trazem ainda a evidência de carências, como, por exemplo, a 

de uma política agrícola que atenda às necessidades dos assentados, de assistência técnica, por 

parte dos órgãos governamentais, de necessidade de melhoria no transporte, moradia; dentre 

outras questões. 

Se as significações percebidas nas entrevistas dos assentados, de um modo geral, 

não explicitam a palavra “mística” no sentido do domínio de seu significado, como o 

demonstrado pelos militantes e dirigentes, ao empregarem, em seus relatos, os lugares em que 

ela se faz presente, assim como aquele em que não é possível o olhar, já que subjetivo; o peso 

atribuído a terra, ao que ela representa, aliado à memória das lutas para conquistá-la, 

construindo, com isso, as representações, tornam-se similares ao que sente a organização. 

Bem por isso é que talvez esteja aí, na mística da terra, um forte elemento a unificar a 

diversidade e, ao mesmo tempo, a explicitar a identidade e a alteridade.  

Dessa maneira, são significativas as observações de Thompson ao discorrer sobre 

a experiência, e nela os valores que constituem o modo de vida das pessoas comuns. Para esse 

autor:  

[...] as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como 
idéias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou (como supõem 
alguns praticantes teóricos) como instinto proletário etc. Elas também 
experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses 
sentimentos na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, 
e reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na 
arte ou nas convicções religiosas. Essa  metade da cultura (e é uma metade 
completa) pode ser descrita como consciência afetiva e moral. (1981, p.189) 

 

Na análise das entrevistas pude perceber a mística da terra como a brecha possível 

para se pensar o indivíduo e o coletivo conjugados em meio às práticas e representações do 

Movimento. Faz-se necessário, neste capítulo, compreendê-la em vista da produção do MST 

(cadernos de formação), bem como dos relatos coletados na pesquisa, para, partindo dos 

elementos apreendidos, buscar entender os sonhos e as sua materialidade, principalmente no 

que se refere a terra para o cultivo, à conquista da liberdade e ao desejo da transformação 
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social. Por essa leitura, a terra traz consigo o lado messiânico e místico a expressar a utopia da 

conquista como lugar possível para a realização livre do trabalho.4 

A dimensão do sonho da terra torna-se intensa nos relatos. Conta Dona Creuza, 

militante do Movimento, que foi criada na terra, nela cresceu e para ela sonhava retornar. Esse 

sonho fez com que entrasse na luta do MST: 

 
[...] a gente quando trabalha na lavoura e também trabalha pros outros, a 
gente tem aquela loucura de ter um pedaço de terra pra gente. E meu sonho 
era ter um pedaço de terra meu, você entendeu? [...] aquilo me encheu o 
coração. Eu falei: ‘eu vou, porque eu vou pegar o meu pedaço de terra’.5  

 

Zelitro também pontua essa significação, ao assinalar as dificuldades porque 

passam os acampados, mas, ao mesmo tempo, a força que faz unir os sonhos para que deles 

não desistam: 

 
É uma coisa incrível como a unidade em torno de um sonho é muito forte, 
né? E as pessoas admiram, por exemplo, como é que um acampado submete 
a várias situações de precariedade, às vezes da questão de alimentação, 
higiene, de transporte. Enfim, todo problema. Com tanta mística, o sonho 
pela terra, [...] forjam uma solidariedade muito forte que superam isso tudo. 
As pessoas não tem problema de repartir o que tem. E ao invés de ficar num 
pé de uma televisão, dum livro, eles fazem fogueira e ficam. Eu mesmo, 
quantas vezes a gente ficou ao redor da fogueira porque exatamente 
chegamos em maio. E em maio começa o frio, então a gente ficava até horas 
da noite conversando e falando ‘olha quando eu tiver meu lote, vai ser 
assim’. Um tem uma idéia, o outro tem outra, e isso ai é muito forte.6  

 

Num caderno de formação do MST, intitulado “Mística – uma necessidade no 

trabalho popular e organizativo”, Peloso discute a “energia vital” que faz com que os sujeitos, 

movimentos sociais e organizações caminhem. Conforme esse autor, há diferentes idéias 

sobre a motivação profunda e a energia vital das pessoas e organizações que podem ser 

demonstradas de forma individual e coletiva em meio ao processo de lutas. Assim: “Algumas 

vezes, ela aparece como indignação e conflito; outras vezes, ela tem a cara do prazer e da 

festa. Mas tem sido o reforço básico na hora da peleja e nos momentos de derrota e de 

questionamento”. (1998, p.14)   

Também para Bogo, nessa mesma publicação, a mística materializa-se “pela 

prática individual e coletiva”. Todavia, salienta que: “Mística é tarefa para dirigentes 

                                                 
4 Esta consideração foi possível a partir de uma Conferência proferida pelo Prof. Ariovaldo Umbelino de 
Oliveira, no dia 26/09/2003, no XII Encontro Sul-Mato-Grossense de Geografia, realizado no Campus de Três 
Lagoas, UFMS, entre os dias 24 a 28 de setembro de 2003. 
5 ENTREVISTA. Creuza. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
6 ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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desenvolverem, pois pela lógica são os dirigentes que possuem esta visão do futuro 

claramente e vivem esta esperança com maior intensidade”. (1998c, p. 19)  

Optando pela leitura de Peloso, compreendo a mística como o espaço aberto para 

se pensar o indivíduo e o coletivo no Movimento enquanto complementares e propiciadores 

do alicerce para a aproximação do sonho da conquista da terra e da utopia da transformação 

social, por trazer em seu bojo o caráter coletivo das conquistas, atrelado à necessidade de 

transformação interna do indivíduo. Soma-se ainda ao aspecto religioso que lhe dá 

conformação, principalmente a partir do mistério cristão.7  

Paulo Freire, em suas últimas cartas, discorrendo sobre os “desafios da educação 

de adultos ante a nova reestruturação tecnológica”, afirma a necessidade de apreensão do 

mundo e da consciência, do caráter objetivo e subjetivo, vistos por esse autor, como 

construtores das ações que os homens e mulheres estabelecem sobre o mundo enquanto 

sujeitos de sua história. Em suas palavras: 

 
Numa perspectiva não objetivista mecanicista nem subjetivista, mas 
dialética, mundo e consciência se dão, como disse Sartre, simultaneamente. 
A consciência do mundo engendra a consciência de mim e dos outros  no 
mundo e com o mundo. É atuando no mundo que nos fazemos. Por isso 
mesmo é na inserção no mundo e não na adaptação a ele que nos tornamos 
seres históricos e éticos, capazes de optar, de decidir de romper. (2000, p.90) 

 

Se o momento do acampamento e o que se vive pelos vários espaços de luta dos 

sem-terra tornam-se determinantes para a emergência da mística quando “na beira da fogueira 

nos acampamentos”, nas assembléias, nos trabalhos de grupo, nas ocupações, nas marchas, 

dentre outras práticas, o assentamento costumeiramente enuncia, para a organização do MST 

no Pontal, a discussão centrada na produção, nos fatores econômicos derivados das diversas 

propostas de cooperação, perdendo-se de vista o espaço político e sociocultural que pode 

surgir da identidade “mística” que se construiu no momento anterior à chegada na terra. 

Frente a essa questão, não se pode esquecer que a condição de se encontrar “em cima da 

terra” representa, para o camponês, a conquista validada na luta junto ao Movimento, 

servindo-lhe de alimento para ações que não se restringem ao lote.  

                                                 
7 Nesse aspecto, tornam-se interessantes as considerações de BOGO (2003, p.134) sobre o modo como trabalhar 
com os camponeses, solidificando a leitura da influência religiosa na formação e composição do MST, desde sua 
gênese ao tempo presente: “Há experiências que comprovam que a melhor forma de os camponeses aprenderem 
qualquer conteúdo é esta em que se formulam tópicos enumerados e relacionados com uma forte simbologia, de 
acordo com a ocasião. Como: três (as três pessoas da Santíssima Trindade), cinco (os cinco dedos das mãos), 
sete (sete dias da semana), dez (os dez mandamentos da lei de Deus). Esses são os números prediletos. 
Dificilmente usam-se outros números”. 
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Discorrendo acerca da identidade que nasce no assentamento, assinala Maria Stela 

L. Borges que: 

 
[...] é no bojo dessas contradições que emerge a identidade do assentado. 
Uma identidade nova, embora calcada na antiga – na sua história remota, na 
sua história recente e na sua história atual; forjada nas relações que viveu e 
que está vivendo, relações que o marcam fortemente, quer através de 
experiências positivas, quer através de experiências negativas; quer através 
da sua visão de si, quer através da forma como o vêem os outros, 
identificados com ele ou a ele se opondo. Uma identidade nova, brotando de 
um novo modo de vida que se estabelece a partir do assentamento. (1989, 
p.126) 

 

É ilustrativo o fato de que, no caso do Pontal, ainda que a COCAMP não esteja 

com o seu parque industrial em funcionamento, traz consigo um grande número de 

associados, os quais, em seus relatos, expõem a identidade e a crença quanto às ações do 

MST, independentemente, por exemplo, das colheitas do maracujá e do abacaxi terem sido 

frustradas, nos anos anteriores, em razão do não funcionamento da despolpadora. 

A expressão “animando a luta”, compreendida como parte da mística do MST, é 

corriqueira na fala da militância. Ser animador, animar o povo, torna-se uma das premissas 

básicas dos sujeitos do Movimento para a condução de suas práticas. É preciso que a 

animação, o “ânimo para a ação” (CALDART, 1987, p.88), se recrie numa constante “re-

produção” de sentidos que remetem ao alimento da luta em momentos como, nas celebrações, 

festas, assembléias, encontros e congressos do MST. Mas também no espaço da terra, quando 

o sonho da conquista se materializa. O modo como as pessoas narram o que significa a terra 

ilustra a mística que ela congrega. 

A fala de Zelitro é significativa para se pensar o papel do militante e a mística que 

ele carrega em suas práticas, ao assinalar, de forma poética, que esse necessita: “[...] ser um 

animador, de resgatar a esperança, resgatar o sonho, a certeza de que as pessoas vivem, elas 

têm, só que elas perdem num determinado momento da vida [...]”:  

 
Bom, o militante ele precisa, enfim, na minha visão, ser um voluntário. Ele 
tem que ter este espírito de voluntariedade. Aí eu costumo dizer numa 
linguagem mais religiosa, tem que ter uma atuação na igreja católica, se diz 
mais atuante, desse sacerdócio, é se oferecer, quer dizer, se doar por uma 
causa, e para que isso ocorra ele precisa gostar de morar num barraco de 
lona, de conviver com as pessoas. Eu estou falando de um troço que pra 
vocês pode ser coisa de outro mundo, mais pra quem viveu num barraco de 
lona sabe o que é acender uma fogueira de noite, fazer um café, né, Sueli? E 
outras pessoas rodear ali na prosa, e você vai ..., entendeu, na conversa você 
vai resgatando uma coisa que não é mais comum. E você fica impressionado 
como é que naquela lona preta, ali naquele sofrimento, uma coisa bem 
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humilde, às vezes ali dormindo em cima daquelas forragens de vara, tomar 
banho de canequinha, como é que as pessoas tem uma energia, uma força 
muito grande, e ela consiste basicamente neste resgate de suas origens, de 
suas raízes. Bom, então o militante precisa ter essa vontade, gostar disso, 
gostar de fazer esse trabalho, gostar de conversar com o povo das coisas que 
o povo também gosta de conversar. 8 

 

Ser animador, por essa perspectiva, remete à partilha do saber com o outro quando 

da construção de espaços que envolvem tanto a percepção das condições objetivas de miséria, 

de opressão, quanto ao entendimento das condições subjetivas, evidenciadas no desejo de ser 

sujeito para além da “massa”, demonstrando, com isso, homens e mulheres construtores de 

direitos.  

Conforme os relatos dos militantes, quando das primeiras experiências nos 

municípios e regiões vizinhas às áreas a serem ocupadas, dava-se todo um trabalho de 

convencimento em relação àqueles que viriam participar das lutas. O elemento místico já se 

encontrava presente nas reuniões. Ao militante, membro do setor de Frente de Massa, caberia 

o papel de demonstrar as possibilidades e a viabilidade da conquista da terra. Se os sujeitos 

não se deixassem convencer, não estivessem predispostos à luta, o Movimento emperraria em 

suas ações, por fundamentar-se no número de pessoas predispostas à ocupação e à 

permanência no acampamento, por tempo indeterminado. Com o tempo, o trabalho de base 

foi se modificando em vista da necessidade do “caráter massivo” e do aumento das ocupações 

pela região. 

A fala de Cledson esclarece o papel do setor de Frente de Massa quando da tarefa 

de convencimento dos trabalhadores para a participação nas ocupações do Movimento: 

 
Frente de Massa, já seguindo aí o ditado mais popular, tem como 
compromisso ir pros municípios, principalmente os mais pobres nas 
periferias da cidade, juntar o povo, juntar o povo lá no bairro e tentar  
convencê-lo pra vir lutar pela terra. Então é um dos principais setores hoje 
do Movimento Sem Terra. E pro militante fazer este trabalho de frente de 
massa, não pode ser qualquer militante porque ele tem que tá por dentro do 
todo do Movimento Sem Terra. O militante tem que saber como é que 
funciona a educação, pra explicar pro povo, porque se o povo não estiver 
consciente, explicado como é que funciona a educação dentro do 
acampamento, o povo não vem, porque os seus filhos não podem ficar sem 
aula. Então tem que saber qual é a proposta do Movimento Sem Terra, que é 
trabalhar dentro da realidade, seja do acampamento, ou seja do 
assentamento. Ter bastante criatividade porque na cidade hoje você vê aí as 
boneconas de R$60,00; R$100,00, um monte de coisas sofisticadas; e no 
acampamento não vai ter isso, vai ter que ter criatividade pra conseguir fazer 

                                                 
8ENTREVISTA. Zelitro. São Bento, setor II, 05/05/1999, realizada por Célia Maria Borges Evangelista, Maria 
Sueli Borges e Tereza Oliveira P. de Almeida. 
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os brinquedos de madeira; conseguir ser bem criativo pra que as crianças 
possam ter acesso a isso. Também tem que saber sobre a formação, o que o 
setor de Formação tá fazendo dentro dos acampamentos, dentro dos 
assentamentos. Tem que saber da saúde, como é que funciona a saúde; como 
é que se organiza um acampamento, se é por grupo de família, se não é por 
grupo. Então tem que o militante tem que tá bem sabido aí pra poder fazer o 
trabalho de Frente de Massa. 9 

 
Esse trecho enuncia as responsabilidades que cabe ao militante desse setor frente 

ao Movimento. Será ele o responsável pelo chamamento para o MST. Aquele a contribuir 

para o despertar no outro, através da mística, o desejo da terra prometida, resgatando o sonho 

resguardado. Traz, em si, desse modo, a carga inicial do atrativo que, se por um lado pode 

contribuir para desnudar, por meio de práticas e representações, as condições de miséria 

vividas pelos camponeses, propicia, com isso, lugares de reflexão para que sintam o desejo de 

invertê-la. Desse modo, apresenta-se a importância dos fatores subjetivos no trabalho 

desenvolvido pelos militantes, ao criar espaços para que os homens e mulheres se descubram 

como sujeitos da história, capazes de tecê-la por entre as brechas que conseguirem abrir. Mas, 

como observa Maria Stela L. Borges, ao estudar um grupo de 44 famílias de um assentamento 

em Promissão: 

 
A decisão de entrar na luta pela terra não é tomada da noite para o dia, como 
uma decisão mágica. É fruto de todo um processo de 
expropriação/exploração perpassado pela alienação que oculta a eles a sua 
real condição de expropriados/explorados. No bojo desse processo, porém, 
está presente a resistência. Acomodante a princípio, essa resistência vai se 
transformando pouco a pouco em resistência propulsora de um movimento 
de rebeldia contra a própria condição. E a resignação acomodada torna-se 
força de luta para a transformação. (1989, p.111) 

 
Chama a atenção, nesse sentido, o relato de Seu Manoel, assentado no Che 

Guevara/Santa Clara, ao contar que, quando de sua participação no trabalho de Frente de 

Massa nas primeiras ocupações da região, buscava demonstrar, nas reuniões de base, o quanto 

que as terras do Pontal poderiam ser produtivas. Para tanto, bonitos pés de café e de algodão 

eram levados e mostrados nas reuniões, a fim de evidenciar a validade da luta e a sua 

conquista. Relata Seu Manoel que, ante a essa cena, os olhos das pessoas brilhavam, 

antecipando, de forma mística, a possibilidade da conquista. Ou, nas palavras do professor 

Rogério, “trazendo os sonhos para mais perto”.10 

Sentimentos diversos são intercalados na exposição da vivência dos camponeses. 

O tempo do acampamento apresenta-se, comumente, por sinais de incertezas, temores, 

                                                 
9 ENTREVISTA. Cledson. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 08/03/2001. 
10 ENTREVISTA. Rogério. São Bento, setor II, 04/05/2002. 
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dissabores, mas também pela mística do brotar de esperanças a denotar a possibilidade da 

conquista da terra e da liberdade, como observa Edson, ao dizer que do acampamento na 

fazenda São Bento, na Estação Engenheiro Veras, somente sairia no “último vagão” rumo a 

terra. 

 
[...] no acampamento acho que a ansiedade de você pegar um pedaço de 
terra..., aquilo é um sonho, o cara que tem vontade mesmo ele não sai, ele 
não desiste de jeito nenhum, cada dia que passa mais coragem se cria. Igual 
eu mesmo. Eu morava aqui, acho nós ficamos perto de uma linha de trem. 
Não sei se você chegou a conhecer. Nós ficamos ali, aí eu falava para eles 
‘eu só saio no último vagão aqui’. E isso aconteceu, né?11 

 
Tempos interpostos que mesclavam (mesclam) alegrias e tristezas, explicitando 

um processo de lutas a se refazer cotidianamente. Precisava, desse modo, ser alimentado pela 

militância, cabendo-lhe a semeadura de esperanças e de símbolos unificadores frente às 

dificuldades mais eminentes, como, por exemplo, suprir o acampamento de alimentos, 

conseguir atendimento à saúde, acesso à escola, etc. Mas, para além das condições materiais, 

a mística sinaliza para a percepção de desejos, vistos como alimento para o que se pensara 

perdido. 

A mística vivida no tempo presente, ao ser retratada pelos camponeses, 

principalmente no desejo da “terra de trabalho” e, fundamentalmente, no desejo de 

transformação social para a militância e a direção, evidencia-se em valores e crenças tanto nas 

representações do coletivo, visto como um dos princípios básicos do MST, quanto na prática 

cotidiana da labuta na terra. 

Quero dizer, com isso, que a mística traz consigo outros valores que não apenas o 

desejo de conquistar uma nova sociedade. Traz também, numa simbiose com o real, o 

sinônimo de representações desse Movimento, por “mover corações”, como expressou Bogo, 

em “A vez dos valores” (1998b), ao referir-se às marchas como capazes de alimentar corpos, 

assim como as várias atividades que o Movimento desenvolve junto à sociedade. 

Bogo, em fonte já relacionada, ao discutir o “MST e a Cultura”, discorre sobre a 

importância das marchas para o desnudamento da situação vivida pelos trabalhadores sem-

terra. Por outro lado, também para o fortalecimento da luta derivado da mística que elas 

representam: 

 
[...] caminhamos ocupando espaços que outrora temíamos ocupá-los. 
Marchar é mais do que viajar, é caminhar em busca de surpresas. A cada 
passo uma emoção, um gesto de carinho, uma mão estendida que parece 

                                                 
11 ENTREVISTA. Edson. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
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querer esculpir em nós o novo homem ou mulher que pretendemos ser, e 
como estátuas inacabadas, abraçamos os escultores, como a pedir ajuda para 
que encham os espaços vazios que descobrimos dentro de nós, pelos 
opressores nos terem feito acreditar no passado, que nada mais éramos e 
nada mais poderíamos ser. (2000, p.35) 

 
Esse autor apresenta em sua escrita a dimensão da memória como referencial de 

luta a fundamentar a necessidade da busca de saberes, de preenchimento dos espaços vazios, 

que carecem de matéria, mas não foram perdidos de um todo devido à resistência que o ato de 

lembrar imprime, e que a cultura alicerça. A fala poética de Bogo, ao dimensionar o sentido 

das marchas12 para aqueles que dela participam, assim como para os que podem presenciá-la, 

referenda um dos espaços de luta em que a subjetividade se faz presente para o MST. Enuncia 

imagens de fragilidade e de fortaleza – estátuas inacabadas, mas buscando esculpir o novo 

homem ou mulher -, vistas como sinônimos de subjetividades e objetividades, fatores 

indissociáveis a compor o mosaico de relações desse Movimento. Ao mesmo tempo em que 

as faces são moldadas pelos gestos de solidariedade daqueles que assistem à marcha, moldam 

ainda a possibilidade de inversão da representação constituída pelo poder vigente, qual seja, a 

de que os sem-terra são incapazes de fazer a história e de serem dela sujeitos.  

Assim, de acordo com Bogo, e com o que se pode presenciar dessa prática e 

representação de lutas pelo cenário brasileiro, pode-se perceber, ao olhar para as marchas, os 

pés calejados com bolhas. Ver ainda expressões faciais e gestuais a denotar o cansaço físico, 

mas também o orgulho de serem sujeitos do Movimento e estarem fiando a sua história. 

Dimensões que expressam as mazelas sociais, como, por exemplo, o desemprego, a miséria, a 

violência, mas, ao mesmo tempo a resistência camponesa, por se mostrarem contrapostas à 

situação de negação da continuidade da vida. 

Bogo narra em seu texto o que significa caminhar. Destrincha significados que a 

imagem televisiva não consegue enunciar, por seu foco esconder-se na visão amorfa da 

“massa”, destituída de sujeitos. É possível apreender, em sua escrita, aqueles homens e 

mulheres discutidos nos capítulos iniciais, ainda que num outro tempo e em condições 

diferenciadas. Sujeitos “de carne e osso”, mas, além da representação da materialidade, 

também a percepção “das artérias, do sangue”, vivenciadas e representadas nos sentimentos, 

                                                 
12 Numa análise detida do significado das marchas, CHAVES (2000, p.77) tece considerações importantes para a 
compreensão dessa prática e representação do MST: “As marchas dos sem-terra trazem para o coração da cidade, 
para o seu centro mais ou menos elegante, a chaga social que dele se busca sempre afastar. Da periferia mais 
distante desse mundo da polis moderna, de suas franjas, as marchas trazem uma torrente humana inesperada, que 
reivindica para seus integrantes o papel de cidadão, agente da política”. 



 323 

nos sonhos e nos desejos de emancipação, a constituir o corpo numa interação matéria-

sentimentos. 

Se nesse texto, esse intelectual orgânico do MST enuncia a carne, o corpo, o 

gosto, ao entrarem em cena os opressores centrados na representação do latifúndio, dá-se, 

então, o contrário do que anteriormente sua escrita enunciara. Em outras palavras, a negação 

da interpretação das pessoas comuns, homens e mulheres, como produtores da história, em 

decorrência do peso sobre seus corpos e os seus sentimentos, derivados da violência e da 

opressão do latifúndio. Segundo esse autor: 

 
O latifúndio em 500 anos de história não destruiu apenas a terra, mas 
também a consciência dos pobres e trabalhadores, por isso milhões deles 
andam como se estivessem cegos. Há um latifúndio em cada cabeça que não 
deixa produzir virtudes e valores, que embrutece as relações sociais e 
humanas, que abre profundos rasgos de erosão na memória, fazendo-nos 
acreditar que a história começou com nosso nascimento individual, antes 
disso ‘nada’ de importante existiu. É a cultura do vazio e do esquecimento . 
(2000, p.35)  

 

Recorro à história por compreender que se o latifúndio é uma herança da questão 

agrária brasileira, as lutas camponesas, ao longo do tempo, também assim se demonstraram, 

confrontando-se, acomodando-se, numa intermitência, com a forma como a propriedade da 

terra e o trabalho foram instituídos. O confronto e a acomodação davam-se, quer de forma 

individual, quer de forma coletiva. Se massacres e violências foram elementos costumeiros, 

permanecendo na memória e na história do campo brasileiro ainda nesse início do século 

XXI, isso decorre da resistência dos camponeses à condição permanente de excluídos. Busca-

se, no presente, a conquista da terra, mas de forma intensamente vivida nas múltiplas formas 

de luta e na criatividade que o camponês apresenta, seja nas práticas para conquistá-la, seja 

para dela não ter que partir. 

As lutas, no decurso da história, estabelecidas pelos camponeses na busca por uma 

terra onde pudessem sobreviver, ao menos por algum tempo, exemplificam esse processo. 

Nesse sentido, a história centrada na denúncia do latifúndio e do capital - como fez Alberto 

Passos Guimarães, na década de 1960 – muitas vezes visa torna-los explicativos totais e 

negadores dos sujeitos de toda e qualquer ação, suprimindo as resistências e, 

conseqüentemente, as práticas e representações daqueles que cotidianamente viviam (e 

vivem) sob tais condições, já que anulados pelo peso do latifúndio e do capital. São legítimas 

as denúncias do peso de ambos sobre o campesinato, por evidenciar a forma como a terra e os 

homens foram costumeiramente tratados, ou seja, sujeitados à violência e à miséria derivadas 
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da exploração da força de trabalho e da concentração de terras nas mãos de uns poucos. 

Entretanto, penso que, ao se afirmar a “destruição da consciência e a cegueira dos pobres da 

terra” devido a esse poder, daquele que ao se impor anulou toda e qualquer possibilidade de 

luta, ignora-se as resistências vividas na história, as quais desembocaram (como ainda 

desembocam) constantemente no confronto com o latifúndio. Tais resistências, o MST 

demonstrou já na sua origem, para fortalecê-las nas suas práticas, tanto no cotidiano dos 

assentamentos como no extraordinário das inúmeras lutas pelos centros das grandes capitais e 

pelos rincões do Brasil. 

Experiências materiais que se dão nos mais amplos espaços de organização, desde 

as práticas para a organização dos acampamentos pela participação das pessoas nos diversos 

grupos ou setores, coletivos estaduais e nacionais, à realização de cursos técnicos como o 

Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), o Magistério e o Curso de Auxiliar de 

Enfermagem, etc., os quais têm como princípio pedagógico o ato de ir e vir do 

acampamento/assentamento para a escola, numa perspectiva de inter-relação entre a teoria e a 

prática, sem contar outras experiências desse Movimento pelos vários lugares do país. 

Nesse ponto, destaco a forma como Venzel se refere à mística do Movimento, 

sendo para ele prática e representação ao mesmo tempo, ou seja, um modo de fundar ações, 

que se dão tanto na ocupação de uma fazenda quanto de um prédio público. Práticas que 

formulam novas concepções do direito da partilha, quando, por exemplo, na “aproximação do 

sonho”, a exemplo da desapropriação de uma fazenda para “cem ou duzentas famílias”, antes 

pertencente a uma só. Dessa maneira, a mística é realizada não somente nos momentos de 

reunião ou nos encontros pelas “apresentações” e as “encenações que a gente faz de 

aproximar os sonhos”.13  

Termos como “apresentações” e “encenações” são demonstrados nos relatos de 

parte da militância para explicitar a mística, carregando sentidos de linguagem e de ação que 

podem ser materializados nas conquistas que fazem o sonho “se aproximar”, servindo também 

de alicerce para que os militantes e dirigentes reforcem o desejo de prosseguir na luta: 

 
E é isso que aproxima o sonho pra mim, que é a mística do Movimento Sem 
Terra. Além de todas as apresentações que a gente faz, nos momentos que a 
gente reúne, que é nos Encontros Estaduais, Regionais, Nacionais, além 
dessas encenações que a gente faz de aproximar os nossos sonhos, de trazer 
os sonhos perto da gente, né? [...] essa dimensão do sonho, eu acho que é o 
que move, sem dúvida nenhuma, a militância, o povo. Alguns sonham a 
curto prazo, outros sonham a médio prazo e outros a longo prazo. 
 

                                                 
13 ENTREVISTA. Venzel. Teodoro Sampaio, 18/08/2001. 
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Indagado qual é a mística da militância, com voz entoada, assinala: “A mística da 

militância é uma nova sociedade”. Refletindo acerca da luta pela terra e da luta pela reforma 

agrária, compara-as metaforicamente a um trem: 

 
A luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta por uma nova sociedade, 
é como um trem que vai passando. E alguns..., não desce do trem de jeito 
nenhum: passa fome, frio, sede, geada debaixo do barraco, mas não desce do 
trem e vai embora. Esses, esses vão ser aquele regador que rega a semente.14 

 

É o ato de sensibilizar-se e de apaixonar-se por uma causa – na linha do 

Movimento, a causa dos homens e mulheres pobres – um dos instrumentos centrais para a 

compreensão da mística da organização; daqueles envolvidos nas várias frentes de luta e nos 

diversos tempos que elas trazem. Por outro lado, como expressa Rosemeire A. Almeida, ao 

discutir os movimentos e organizações de luta pela terra em Mato Grosso do Sul, a mística da 

terra, o desejo de conquistá-la, faz com que: “[...] na beira das estradas, na cozinha do 

fazendeiro, nas fileiras dos sindicatos, nas diversas parcerias na terra do outro . Enfim, fora e 

dentro da terra, a luta pulsa na mesma direção: a terra de trabalho”. (2003, p. 27) (grifos da 

autora) 

Discutindo o “universo simbólico compartilhado”, afirma Montes (1983), que não 

são somente as representações políticas a explicitar o que faz com que os homens e mulheres 

aceitem e incorporem a autoridade política ou o poder considerado legítimo, no caso em 

estudo o MST, pois:  

 
[...] é certo que a aceitação da autoridade, do poder considerado legítimo, 
implica pelo menos a existência de um universo simbólico compartilhado, 
‘representações’ – idéias, noções, valores, normas etc. – acerca da natureza 
das relações sociais e da distribuição do poder na sociedade, com base nas 
quais se confere a alguns indivíduos ou grupos de indivíduos (e não a outros) 
direito de mando sobre os demais. Estas ‘representações’, contudo, não são 
por si mesmas única e exclusivamente ‘políticas’, no sentido de que sua 
existência não se resume nem se resolve no terreno da luta pelo controle do 
poder do Estado, entendido como o espaço próprio da política. Ao contrário, 
essas ‘representações’ fazem parte do espaço mais amplo da ‘cultura’ de um 
povo ou de uma sociedade num dado momento histórico, não podendo 
portanto ser inteiramente  compreendida quando focalizada apenas do ponto 
de vista de suas funções enquanto instrumento de ratificação ou negação das 
relações de poder existentes. (1983, p.14) (grifo da autora) 
 

É tomando como perspectiva o “universo simbólico compartilhado”, discutido por 

essa autora e visto como sinônimo de práticas e representações vividas pelos camponeses, que 

se torna possível pensar a mística do MST, ou seja, o delineamento de indivíduos e de sua 
                                                 
14 Idem. 
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subjetividade, resultante ainda do espaço coletivo de lutas em que emerge a partilha. Mística 

expressa em dimensões da vida que derivam das carências materiais, mas não se encerram 

nelas, pois envoltas em valores, sonhos, utopias, crenças, que, alimentando-se das conquistas 

materiais, enunciam ainda outras significações, a exemplo do sonho da conquista de uma terra 

para todos, a sustentar tanto os desejos da direção e da militância, quanto dos demais agentes 

sociais. 

Em seu relato, o professor Rogério, sujeito do Movimento a tecer saberes 

emanados da mística pelos vários recantos do país junto à juventude, narra, com propriedade, 

de onde brota o sentido da mística e quais os elementos que ela traz em seu bojo, sendo vista 

por ele como alimento que aproxima o sonho e sustenta as práticas e representações da luta 

pela terra e pela reforma agrária: 

 
[...] a mística é um elemento de origem religiosa, trazido para o Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra pela pastoral da terra, pela CPT, pelos padres 
principalmente, quando se iniciou  a formação do Movimento, onde a busca 
das ocupações, das ações dos trabalhadores, buscavam o sentido religioso 
cristão para, é, reforçar a fé, a esperança, e a unidade dos trabalhadores, das 
trabalhadoras que marchavam  em busca de terra. Neste sentido ela era cheia 
de orações, de símbolos do cristianismo, onde além dos cânticos religiosos, 
traziam uma cruz com os nomes dos mártires, então ele iniciou assim. Daí a 
palavra mártires que significa mistério, segredo, como as transmutações dos 
metais na alquimia, ou como a consagração do vinho e sangue no corpo de 
Cristo. Então  a mística faz hoje pra nós a transmutação daquilo que a gente 
entende como objetivo e metas existente do homem e também como 
objetivos da luta ideológica. É  na nossa utopia, traduzido na nossa utopia.15 

 
 

Parto da premissa de que o confronto capital x trabalho, seja pelo enfoque político 

ou pelo econômico, excluindo as demais instâncias da vida, não dá conta, por si só, de 

explicitar o modo de vida e as relações de trabalho dos camponeses. A mística, conforme o 

professor Rogério, tomando como referência os aspectos religiosos que lhe deram origem, 

traz, no tempo presente, a partir da “luta ideológica”, um universo das representações que se 

traduzem na “utopia”, apresentando valores que não se encerram no mundo da mercadoria. 

Sendo assim, o modo de vida e de trabalho dos camponeses, não se limita ao universo 

exclusivo das relações de produção, pois carrega em seu bojo outras dimensões que a 

economia ou a política, dissociadas da cultura, da religiosidade, etc., não conseguem abarcar, 

a exemplo da utopia, que sendo representação também se evidencia nas práticas camponesas, 

mostrando-se como um dos instrumentais para o seu fortalecimento.  

                                                 
15 ENTREVISTA. Rogério. São Bento, setor II, 04/05/2002. 
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Se o ser objetivo e subjetivo do camponês é, de certa maneira, definido e vivido 

no mundo do trabalho, não se resume a ele. Trata-se, então, de um universo de representações 

simbólicas, místicas, que pode ser compreendido também a partir da cultura camponesa, na 

medida em que é composta de saberes inspirados tanto nos ícones da Revolução (Che, Marx, 

Mao-Tse-Tung - principalmente por parte da militância e da direção-), quanto nos princípios 

de fundação religiosa, a exemplo da dimensão da terra, compreendida por grande parte dos 

assentados, como a terra prometida, sendo comum a expressão “Deus pai, terra mãe”.  

Ressalta-se, deste modo, a quantidade de assentamentos na região em estudo, 

intitulados a partir da crença nos ícones da transformação social e dos princípios 

revolucionários, seja no campo da educação, como o “Assentamento Paulo Freire”, ou no 

princípio da história da luta pela terra, como “Assentamento Antonio Conselheiro”, 

“Assentamento Laudenor de Souza”, etc. Imbricados a essa dimensão de transformação 

social, permanecem ainda aqueles cuja denominação refere-se ao nome da antiga fazenda, 

costumeiramente nome de santos, como o “Assentamento São Bento”, o “Assentamento Santa 

Zélia” ou mesmo o “Assentamento Santa Clara” (Che Guevara). 

Pensar as práticas e representações dos assentados, militantes, dirigentes leva 

então à necessidade da apreensão de valores delineados, quer seja nos nomes de 

assentamento, palavras de ordem, símbolos do MST, como o boné, a bandeira, o hino, ou 

mesmo na prática cotidiana do cuidado com a “terra de trabalho”. Jovchelovitch, discutindo a 

emergência do símbolo no “re(des)cobrimento” do outro, indaga sobre o seu significado e 

como é produzido pelos mais diversos sujeitos. Nessa perspectiva, afirma a autora que: 

 
Um símbolo, para iniciar desde o básico, é uma representação de algo, 
produzido por alguém. A força de um símbolo reside em sua habilidade para 
produzir sentido, este não é uma entidade descolada do mundo; refere-se 
sempre a alguma coisa fora de si, ou seja, a um objeto, e nasce pela ação de 
um ser humano. Sentidos têm o poder de referir e expressar. De um lado, 
eles expressam, porque objetos se revestem de sentido pela atividade de um 
sujeito (ou sujeitos) que representa, simbolicamente. Ao mesmo tempo que é 
re-presentação de alguma coisa, o símbolo também representa um sujeito 
social. Se a subje tividade que re-presenta é erradicada da equação, o símbolo 
se desloca da vida que a pôs em movimento e perde a sua conexão com os 
tempos (história) e com os lugares (contexto). (1998b, p.71) 

 
Ao compreender o símbolo como “representação de algo”, derivado da produção 

de alguém, essa autora salienta a força que ele traz consigo. Sendo elemento da mística e para 

a mística, as representações do Movimento em símbolos como a bandeira, o boné, o hino, a 

foice, as palavras de ordem, carregam consigo também elementos da ação. Trazem para o 

plano “real” o que se sente e se almeja como utopia, devido o modo como os indivíduos 
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agem, mas carregando ainda significações que se espelham nas representações e práticas 

coletivas.  

Ao somar desejos e valores dos camponeses acampados, assentados e de sua 

organização, a mística, fundamentada nos símbolos, toma as representações, como alimento e 

alicerce a desembocar nas práticas que os camponeses desenvolvem pelos inúmeros lugares 

do meio social, pelos campos, avenidas, estradas, praças, espaços públicos, etc. A fala de 

Dirceu torna-se importante para essa compreensão: 

 
A mística faz parte da história também de uma organização, porque uma 
organização que não tem mística, não tem vida. Acho que o que impulsiona, 
o que dá o impulso pra continuar na luta é a mística. Tem vários elementos,  
[...]  qualquer  canto ou poesia são elementos da mística, que emociona e que 
move as pessoas. E que dá força pra continuar a caminhada. A mística dá 
força! Ela move, ela dá emoção e se não tiver isso, não tem vida.16 

 
Os símbolos, sendo subjetivos, carregam ainda a objetividade da luta17, ao 

alimentar práticas que visam a transformação do meio e do indivíduo, fruto também desse 

meio. Há na mística, por essa perspectiva, uma dupla dimensão: ser indivíduo e coletivo em 

determinados momentos amalgamados. Sendo possível apaixonar-se por uma causa (ou por 

várias) que, para os membros do MST, parece não ser somente a de um indivíduo, mas de 

muitos, a paixão nasce do indivíduo, mas espelha-se no desejo e na percepção de ser parte de 

um coletivo. É a soma das paixões que a subjetividade traz que explicita a objetividade das 

práticas e das representações dos camponeses em meio ao Movimento e a terra. Nesse 

sentido, observa Jovchelovitch que: 

 

O desenvolvimento simbólico produz a construção objetal; o símbolo e o 
objeto são ligados geneticamente de tal modo que, sem a conservação do 
objeto, não há como pensar o símbolo. Consideremos um mundo sem 
objetos. Um mundo sem objetos é um mundo completamente centrado no 
sujeito: se não há existência de um objeto-mundo, o sujeito é a fonte 
primeira e única da ação significante. Contudo, na solidão de um mundo sem 
objetos, o sujeito é, ele mesmo, uma impossibilidade. Para que este sujeito 
possa ser, ele deve vir a ser, e isso só pode ocorrer através da descoberta de 
um mundo de outros- objetos. (1998b, p.71) (grifos da autora) 

 
O professor Rogério explicita, novamente, com vivacidade e força, o que significa 

para ele e para o Movimento Sem Terra a mística: 

 

                                                 
16 ENTREVISTA. Dirceu. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
17 Salienta CALDART (1987, p.56) que: “Es ta ligação com o emocional é que talvez explique muita da 
importância da dimensão simbólica numa luta como a dos ST, tão dramática e tensa, ao mesmo tempo que tão 
alegre e terna, ou seja, atravessada de emoção de ponta a ponta”. 
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[...] a mística ela sempre é a tradução da nossa utopia, ela é a expressão, o 
retrato do sonho do trabalhador em ter uma terra, mas uma terra que seja 
livre, onde as pessoas possam comer, possam vestir, possam habitar bem, 
mas possam tudo e ser felizes vendo a felicidade do próximo. Então é esse 
adiantamento do tempo é a vivência do futuro em alguns momentos. E para 
que serve a mística? Sobretudo para alimentar a esperança da militância, 
manter a unidade ideológica da militância, serve para energizarmos nos 
momentos de fazermos nossas tarefas, as nossas ações. Então eu vejo a 
mística assim vitaminada, né? Um alimento que você sorve, mas não sorve 
sozinho, você distribui por todos aqueles que estão presentes e também no 
sentido espiritual, por aqueles que estão ausentes fisicamente, mas que estão 
presente na memória. Na mística você traz agora não mais os mártires, mas 
aqueles que nós consideramos como nossos mestres, como os nossos guias 
da nossa história, aqueles que acreditaram e que não se renderam ao sistema 
bruto capitalista, e que sonharam esse sonho que é um sonho coletivo. Aí eu 
me lembro do poeta Raul Seixas que ele diz –‘Sonho que se sonha só é 
apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade’. 18 

 

Práticas e representações conjugam-se no encaminhamento das lutas do MST, 

resultantes, dentre outras questões, da mística que o Movimento carrega, como ressalta esse 

professor. Assim, as várias atividades desenvolvidas podem ser entendidas tanto pela 

dimensão objetiva quanto subjetiva, ou mesmo ambas inter-relacionadas, já que apresentam o 

concreto e a encenação do real, objetivados nas práticas de que resulta a mística, bem como 

na simbologia que o Movimento carrega, ao trazer para o espaço público e para o privado, 

faces diversas comungando objetivos comuns.  

Sendo, sobretudo, um meio para “alimentar a esperança da militância, manter a 

unidade ideológica da militância”, é preciso compreender a mística tendo em vista o sentido 

empregado pelos demais assentados e acampados. Daí a “terra de trabalho”, o seu significado, 

propiciar essa compreensão, na medida em que aproxima os sonhos, revestindo-se do sentido 

da própria mística. Sendo um “alimento que você sorve, mas não sorve sozinho, você distribui 

por todos aqueles que estão presentes e também no sentido espiritual, por aqueles que estão 

ausentes fisicamente, mas que estão presente na memória”, percebe-se, segundo o prof. 

Rogério, que a mística significa a partilha, a comunhão.  

Se ela carrega consigo essa significação, que traz em si a herança da religiosidade, 

denota a possibilidade de repensá-la como construtora do Movimento, daquilo que conjuga o 

“ser assentado, militante, dirigente, acampado, amigos do MST, assessores, etc”. Se a mística 

congrega identidades e alteridades, ela pode ser compreendida como fruto de construção de 

princípios e de valores que, se podem “distribuir por todos”, por todos também podem ser 

construídos. 

                                                 
18 ENTREVISTA. Rogério. São Bento, setor II, 04/05/2002. 
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Determinadas práticas e representações do MST demonstram a possibilidade de 

uma nova leitura da ordem excludente do cenário político, econômico, social, cultural 

brasileiro, para se pensar os camponeses. Ao trazer para o espaço público as suas carências e 

reivindicações, as representações tomam forma, desnudando, a partir dos rostos e corpos, o 

sentido do fazer-se social desse Movimento ou, no dizer de Chaves (2000), da “fabricação do 

social”. Evidenciam ainda a riqueza na composição do MST, ultrapassando o sentido 

atribuído por parte da teoria da organização, a exemplo da necessidade de uma hierarquização 

para o desenvolvimento da mística. 

Referindo-se às considerações sobre a possível hierarquia existente no sentido da 

mística, no dizer do Movimento, “a mística é coisa para dirigentes desenvolverem” (apud 

ALMEIDA, 2003, p.193), salienta Rosemeire A. Almeida, numa contraposição a essa leitura, 

que:  

 
[...] insistimos que não se trata de uma relação hierarquizada. É neste 
momento, por excelência, que as ações do MST não se separam em Massa, 
Base e Direção. É nesta hora que ocorre um processo de imbricamento, de 
identidade extremamente rico, que se não for considerado, em nome de 
interpretações e práticas dicotomizadas que diluem o sócio-cultural em nome 
da organização econômica e política, corre o risco de não ser compreendido. 
(2003, p.193) 

 
Não se trata, segundo a autora, de entender a mística em si como uma “relação 

hierarquizada”, mas, ressalta, o modo como ela é interpretada em determinados momentos, 

dentro do próprio Movimento, particularmente em suas publicações, pode sugerir essa 

questão. Entretanto, compreendo que não se pode idealizá-la no sentido de apresentá-la como 

o “momento, por excelência, que as ações do MST não se separam em Massa, Base e 

Direção”. Se não se separassem, desnecessário seria, por parte da organização, a existência de 

sentidos diferenciados quanto à forma como deve ser desenvolvida. Daí a necessidade de 

precisar qual a mística a que estamos nos referindo. Ou seja, qual o sentido atribuído para a 

mística pelos homens e mulheres que a vivenciam. Se a compreensão da mística se volta para 

a significação da terra, nesse sentido, as práticas e representações construídas no processo de 

lutas, mais unificam que separam as identidades e as alteridades. 

O relato de Mineirinho também apresenta o elemento da mística como força e 

potencialidade para fazer somar a diversidade, pontuando a influência das CEBs e da Igreja 

Católica em sua concepção originária, que estava intimamente ligada a terra. Com o tempo, 

conforme esse narrador, “nós fomos qualificando a nossa mística”: 
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[...] toda a nossa mística é a materialização do sonho, da utopia. A Igreja, a 
Cebs sempre trabalhou esta questão da utopia, do sonho, né? E toda 
trajetória da mística da terra, da mística camponesa, tá ligada com essa 
dimensão do sonho. Até porque o camponês em si, ele é contemplativo. 
Toda a trajetória camponesa ela é de contemplação, não é? Então é trabalhar 
essa dimensão de toda a terra, da semente, do fruto, do cultivar a terra. Da 
terra como mãe, como vida. Então essa coisa a Igreja sempre trabalhou. E aí 
a gente, conforme o movimento foi crescendo, e a gente vai crescendo 
também aumentando o nível de consciência, nós fomos qualificando a nossa 
mística, né? A mística é uma das coisas, é uma das coisas hoje mais 
importantes do movimento é a mística.19 

 
Dessa maneira, se a mística da transformação social é o cerne das práticas e 

representações dos dirigentes e militantes, nos encontros, celebrações, congressos, marchas, 

necessário seria conjugá-la à mística da terra, do que fez (e faz) com que os camponeses 

adentrassem (e adentrem) ao processo de lutas e nele permanecessem (e permaneçam). Seria 

talvez a retomada dos valores que deram origem ao Movimento, encaminhando ainda, na 

atualidade, à necessidade da crítica à leitura do “nível de consciência” e de “formação” para 

se pensar o campesinato, que fariam da distância entre a “massa” e a “direção” algo que não 

teria razão de ser.20  

Para isso, é preciso à percepção, por parte dos assessores e da própria 

organização, de que, mais do que o aprisionamento, a terra traz consigo a dimensão da 

liberdade. Desse modo, não se difere exclusivamente, mas se soma à mística da transformação 

social, sendo mesmo parte fundadora das possibilidades de uma nova sociedade. Tanto que no 

trabalho de campo, ao indagar sobre o significado da terra, os olhos dos camponeses 

brilhavam, a fala pausada, sentida, explicitava o peso atribuído a ela, à sua importância por 

possibilitar a volta às raízes, o enraizar-se naquilo que se perdera ou que nunca fora 

conhecido, mas desejado por uma vida inteira. Todavia, sem que essa raiz seja o empecilho 

para o novo, para a sua identidade junto ao Movimento. 

A publicação “Como organizar a massa”, no item acerca da mística no MST, 

acentua que ela: “[...] é responsável por reduzir a distância entre o presente e o futuro, 

fazendo-nos viver antecipadamente os objetivos que definimos e queremos alcançar” (1991, 

p.34). Nesse caderno há uma relação de três situações diferentes em que a mística pode ser 

trabalhada, pontuando-se o conteúdo de cada um desses momentos. Penso ser fundamental 

explicitar, abaixo, tais momentos: 

                                                 
19 ENTREVISTA. Mineirinho. Che Guevara/Santa Clara, 11/03/2001. 
20 Segundo BOGO (2003, p.162): “Há de certa forma três níveis diferenciados, com conteúdo adequados a cada 
um. Nível de massa , que inclui todos os trabalhadores que entram e permanecem no movimento como força 
social. Nível de base, formados pelos militantes que sustentam o trabalho organizativo. E o nível de direção, o 
mais avançado”. (grifos do autor) 
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a) Em manifestações com a massa 
A massa tem um sonho que é basicamente econômico, por isso luta e quer 
melhorias.  
 
b) Em encontros com militantes 
A militância tem fundamentalmente um sonho econômico e político, ou seja, 
buscar melhorias econômicas concretas, mas quer ir além desta conquista, 
mesmo não tendo muita clareza. Por isso, seu sonho vai além do econômico 
e atinge a esfera do político, visando uma mudança estratégica.  
 
c) Em reuniões com dirigentes 
Os dirigentes possuem um sonho econômico que é a melhoria de vida para 
todos os explorados; um sonho político que é derrotar o inimigo e tirar-lhe 
todo o poder e, um sonho revolucionário, que é construir sobre os escombros 
do capitalismo uma sociedade socialista. (MST, 1991, p.35-36) 

 
A respeito dessas observações, percebo a imposição de uma hierarquia de sonhos 

e de utopias, de uma sobreposição de saberes para se pensar a mística e a sua realização. Tal 

questão leva-me a pensar, ainda, quando se trata das dimensões e sentido da terra, objeto 

central desta pesquisa, se a terra exprimiria para os acampados e assentados somente a 

dimensão econômica, ou se também poderia propiciar a retomada de valores culturais, 

políticos, sociais, os quais, em vista da constante situação de desenraizamento, foram 

costumeiramente usurpados de grande parte dos homens e mulheres pobres em todo o 

território brasileiro, bem como pelos campos do Pontal. Assim, ao buscar explicitar os sonhos 

da “massa” pela dimensão exclusiva do fator econômico, não se estaria incorrendo na negação 

de saberes que não se resumem, necessariamente, ao mundo da mercadoria? Se a mística traz 

consigo a dimensão humana, a possibilidade de aproximar o sonho, sonhar-se-ia em relação a 

terra somente pelo sinônimo exclusivo das conquistas econômicas? 

Recordo-me, desse modo, de uma ocupação já relacionada no texto, a da fazenda 

São Domingos. Juntamente com vários outros camponeses, com esforço, uma senhora 

percorria o caminho que ligava o asfalto à sede da fazenda a ser ocupada, todavia, com 

determinação proclamava a palavra de ordem: “MST!! A luta é pra valer!!” Seus passos 

denunciavam a sua determinação. Sua face enunciava a percepção da sua condição de sujeito 

de direitos historicamente usurpados. Ao principiar o tiroteio, essa senhora, também com 

determinação, voltou-se para trás e correu. Naquele momento, pronunciou a palavra de 

ordem: “MST!! Agora é pra correr!!” Dimensões imbricadas de força, num misto de trágico e 

de cômico, acenaram para a mística, prática e representação do Movimento, na expressão 

dessa senhora, de idade já avançada, que, ante ao perigo iminente, buscou forças para recuar, 

com o mesmo ímpeto que anteriormente marchara. Essa narrativa evidencia uma das faces 
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possíveis de se perceber na reflexão das lutas camponesas do MST pelos campos do Pontal e 

do país, isso se avançarmos o olhar, ultrapassando a ótica exclusiva dos “interesses 

imediatos”. 

Esse exemplo lembra-me ainda as considerações de Martins, em sua obra “A 

chegada do estranho” (1993), momento em que, ao discutir a América Latina, poeticamente, 

apontou para o imbricar de dimensões que ela traz consigo. Leitura que me leva a pensar, 

semelhante à América Latina, nas contradições e ambigüidades que o MST congrega. Poderia 

Martins, como fez com nossa América Latina, também apreendê-las ao discutir os sujeitos 

desse Movimento: 

 
A nossa América Latina é trágica, mas é, ao mesmo tempo, divertida. É 
preciso compreender esta nossa contradição. Sem compreendê-la não se 
compreende nada, pois não se pode chorar todo o tempo. Às vezes é preciso 
rir. É preciso rir do inimigo e do que dele ficou dentro de nós. Por isso, é 
preciso rir também de nossas próprias debilidades, dos nossos enganos, das 
nossas vitórias quase nunca definitivas. É preciso rir o riso crítico que 
denuncia a comicidade dos protagonistas, conquistadores e conquistados, na 
vã tentativa de vestir, de impor, a apertada roupa cultural de quem manda ou 
pensa mandar. Não chorem por nós, porque a América Latina não é um 
funeral. A América Latina é uma festa, mesmo quando estamos sepultando 
os nossos mortos. Porque no silêncio dos funerais das vítimas dos que nos 
oprimem há também o cântico interior de nossas esperanças, anúncio e 
prefiguração da nossa festa coletiva e permanente. (1993, p.16) 

 

Como pontuado no capítulo 3, as palavras de ordem, a exemplo das presentes na 

ocupação da fazenda São Domingos, na voz da senhora de quem me lembrei, bem como na 

discussão acerca do MST no cenário nacional, ao serem vividas como elemento e alimento da 

mística e do Movimento, carregam consigo valores que definem o Movimento Sem Terra, 

apontando para as múltiplas dimensões que envolvem tanto a militância e a direção, quanto os 

demais sujeitos do Movimento. É significativo ainda o fato de que as palavras de ordem, 

evidenciando as práticas do MST, desde a sua gênese, tenham se substanciado 

fundamentalmente naquilo que de concreto afetava a vida dos trabalhadores rurais, mas não 

lhes impossibilitando de sonharem com outras conquistas.  

No tempo presente, tendo por lema “Reforma Agrária, por um Brasil sem 

latifúndio”, se há a leitura de que o latifúndio está não somente na terra, mas nos mais amplos 

espaços, como, por exemplo, nos meios de comunicação, na saúde, na educação, etc., não se 

pode negar historicamente que a terra é o elemento unificador das lutas e daquilo que unifica 

os sujeitos sem-terra e assentados, o que lhes deu e teceu a identidade, e que lhes reforça 



 334 

ainda a alteridade, a exemplo da relação assentados, dirigentes e militantes, analisados nesta 

pesquisa.  

É a compreensão da carência da terra, o vivê-la na pele, que faz com que, sendo 

vista pela maior parte dos acampados e assentados como uma “mãe”, seja também “Deus”, 

“pai”. Se dela foram constantemente retirados, expulsos, expropriados, isso, conforme os 

relatos, não se deu pela vontade de Deus, mas pela dos homens. Daí a legitimidade das 

práticas e representações de luta, trazendo consigo a mística a envolver e alimentar o desejo 

de para ela retornar, dela não sair, construindo ainda a identidade e a alteridade junto ao 

Movimento. 

Retomando a simbologia das palavras de ordem, cabe ressaltar que não são todas 

as pessoas envoltas no MST a se sensibilizar, de imediato, com essas palavras. É preciso, 

então, o envolvimento - a mística - que parta dos desejos do indivíduo e consiga conjugá-los 

às causas comuns, ao coletivo. As palavras de ordem trazem então um “mistério”, ou seja, 

pela mística dá-se a possibilidade da potencialidade do indivíduo descobrir-se como coletivo, 

questão que enuncia sentidos carregados de subjetividade e de objetividade inter-relacionados. 

Se as palavras de ordem são anteriormente pensadas pela organização para que sejam 

incorporadas nas práticas, além da “revelação” do espaço de lutas, trazem ainda o “mistério”, 

vale dizer, a mística a despertar a emoção, a propiciar o envolvimento, a enunciar a paixão. 

As considerações de Guareschi são significativas para se pensar as relações 

sociais estabelecidas no MST, derivadas de suas práticas de luta, bem como das 

representações provenientes do meio em que são construídas. A leitura apresentada por esse 

autor, remete ainda ao sentido da “mística” na composição e força desse movimento e 

organização social: 

 
Tenho para mim que todas as realidades são ‘misteriosas’. Não entendo aqui 
‘mistério’ como algo que não se compreende, mas como algo que não pode 
ser compreendido ‘em sua totalidade’. Dou-me conta, sempre mais, que por 
mais que nos aproximemos duma realidade qualquer, seja um objeto ou, 
principalmente, quando essa realidade é um ser humano, nunca chegamos a 
compreendê-lo em sua profundidade. Sempre permanece algo ainda a ser 
investigado, a ser decifrado. Nesse sentido, o ser humano permanece sempre 
um mistério. (1998, p.152) 

 

A mística da terra pode estar na possibilidade de o camponês nela enraizar-se, 

apresentando-se, como nos casos estudados, em princípios formulados na conservação dos 

valores da família, da terra e do trabalho, mas também na transformação das condições em 

que se vive no presente. Conservar e transformar são verbos que, dependendo do contexto em 
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que são vividos, imprimem sentidos ambíguos podendo vir a assemelhar-se, mesmo que se 

apresentem como contrapostos. Nas impressões de vida e de luta do camponês, ambos os 

verbos se congregam como se fosse um eixo, uma âncora para a continuidade das ações. 

Também como forma de representar a utopia e a luta contínua para se chegar ao “paraíso”, à 

objetivação de seus sonhos. 

Discorrendo sobre as práticas dos camponeses índios do Peru num processo de 

ocupação de terra nos anos 1960, Hobsbawm observa o direito moral a permeá-los. Ressalta 

esse autor que os camponeses procediam de forma altamente padronizada para a ocupação. A 

princípio, a comunidade reunia-se com os familiares, o gado e implementos “[...] ao som de 

tambores e outros instrumentos musicais”. Num dado momento, normalmente de madrugada, 

rompiam a linha que os dividia da propriedade a ser ocupada, derrubavam as cercas e 

começavam a construir as cabanas o mais próximo possível do novo limite “[...] passando a 

pastorear o gado e cavar a terra”. (1998, p. 226) 

Salienta esse autor que, curiosamente, outras “invasões” de terras por camponeses 

em diferentes locais e épocas assumem a mesma forma. Indaga: “Por quê?” Procurando 

responder a essa questão, alinhava alguns motivos, como, por exemplo, o fato de que a 

ocupação deve ser realizada de forma coletiva, pois a terra pertence à comunidade e todos os 

membros devem estar envolvidos na ocupação a fim de minimizar a retaliação. Mesmo 

referindo-se a uma realidade específica, as considerações de Hobsbawm são relevantes para se 

pensar a própria organização do MST no Pontal do Paranapanema, no momento da ocupação 

das terras, afora outras práticas, principalmente no que concerne aos símbolos como a 

bandeira e os valores presentes nas ocupações e acampamentos, dentre outras formas de luta.   

Hobsbawm discute ainda a descoberta das “roupas” nos movimentos camponeses, 

entendidas por ele como “símbolo de luta de classes” (bonés e chapéus). Narra os levantes 

camponeses bolivianos em que os índios ao ocuparem as cidades obrigavam a população a 

vestir trajes camponeses. As roupas são vistas então:  

 
[...] como símbolos da própria rebelião, como quando os trabalhadores rurais 
de 1830 vestiram as melhores roupas de Domingo para marcharem até os 
nobres com suas demandas, indicando assim que não se encontravam no 
estado normal de opressão que é igual ao trabalho, mas no estado de 
liberdade que é igual a feriado e diversão. (1998, p.228) 

 
Caldart ao analisar a pedagogia do MST, com enfoque para a cultura a permear as 

práticas camponesas, também acena para essa problemática. Em uma abordagem dos 
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símbolos desse Movimento, numa entrevista com João Pedro Stédile, observa, a partir do 

relato desse sujeito e teórico do Movimento que: 

 
O chapéu de palha foi a marca dos primeiros sem-terra organizados na 
região sul do Brasil. Aos poucos foram aparecendo outros tipos de chapéu, 
conforme tradição dos trabalhadores rurais de cada Estado. Em 1987, em 
uma manifestação nacional de trabalhadores pela inclusão da Reforma 
Agrária na Constituinte, foi feito um concurso para escolher a delegação 
estadual com o chapéu mais bonito. Nesta ocasião o prêmio ficou para o 
estado do Piauí. Com a aprovação e divulgação massiva da bandeira 
vermelha como símbolo principal do MST, o que ocorreu a partir de 1988, 
logo a diversidade de chapéus começou a ser substituída pelo boné feito com 
a mesma cor e o logotipo da bandeira. O boné vermelho passa a ser a marca 
das manifestações públicas do MST nas cidades, feitas especialmente a partir 
dos anos 90, sendo um dos símbolos de destaque das Marchas que o 
Movimento vem realizando cada vez com maior freqüência em todo o 
Brasil. (2000, p.32)  

 

Se no tempo do acampamento é possível, para os acampados, militantes e 

dirigentes do MST, a confluência de interesses, particularmente no que se refere à luta para a 

conquista da terra, por outro lado, ao conquistá-la, vêm à tona os desejos da “terra de 

trabalho” e do “tempo liberto”, evidenciados na busca do rompimento com o “tempo do 

patrão”, visando instituir o próprio ritmo de trabalho. Mas, diferentemente da leitura de alguns 

teóricos do Movimento, que encerram a valorização da liberdade nos princípios de crítica ao 

individualismo, visto, por exemplo, como expressão clara nas cercas colocadas pelos 

assentados, entendidas como sustentáculo da propriedade privada21, ou mesmo na afirmativa 

de que os camponeses “assimilam e gostam de ter (chefe) começando pela família, e 

reproduzem este sistema em tudo, inclusive na organização cooperativista, em que deve 

existir o chefe de todas as famílias” (BOGO, 2003, p.55), o que percebo na análise das 

diversas entrevistas são desejos se materializando na mística do trabalho familiar e na defesa 

do trabalho livre. 22 

Busca-se o direito à liberdade e ao controle de seu próprio tempo, mas sem que 

isso os iniba de contribuir com aqueles que se encontram acampados na região, como faz Seu 

Nilo e Seu Manoel Carrasco, assentados no Che Guevara, dentre outros exemplos, seja 

                                                 
21 Observa BOGO (2003, p.279): “Seguindo a tradição capitalista, os sem terra lutam coletivamente para 
conquistar a terra, mas, logo em seguida, buscam reparti-la em pedaços para cada um ter a sua propriedade. Ao 
se tornar proprietário muda a sua natureza política: de sem terra passa a ser proprietário e tende a desenvolver 
um comportamento individualista”. 
22 Ao estudar os camponeses assentados de Promissão, observa SIMONETTI (1999, p.162) que: “O trabalho na 
terra para esses camponeses implica na recusa e negação do trabalho alienado, pressuposto da sociedade 
capitalista. É a negação da falta de liberdade, do controle do tempo e da dominação opressiva do trabalho. 
Através dos depoimentos verifica-se que o que moveu esses trabalhadores em direção à luta pela terra foi a 
possibilidade do processo produtivo em contraposição ao trabalho alienado capitalista”. 
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através de doação de alimentos ou de participação nas ocupações, fora outras atividades 

organizadas pelo Movimento. Fez-se necessário indagar, então, qual o sentido da propriedade 

da terra para os assentados. Seria o mesmo presente na concepção de propriedade privada 

burguesa? Ou a terra como a base para a liberdade da família e gestão autônoma do tempo de 

trabalho e da vida, voltada principalmente para o direito à produção de alimentos, sendo o 

meio para ser e permanecer camponês?  

Partindo dessa indagação que esteve a permear toda a pesquisa, vejo, a seguir, a 

necessidade de pensar a terra e a liberdade para Seu João Mineiro. Compreendido aqui como 

uma pessoa extraordinária, sua história e memória referendam a sabedoria da gente comum. 

Inúmeras pessoas extraordinárias poderiam ser pontuadas em particular, mas o espaço é curto, 

e o objetivo central não é esse. Daí a opção de, na busca pela mística da terra, após a 

exposição da história e poesia de Seu João, no item final, de forma similar a todo o seu 

percurso, trabalhar as entrevistas buscando a significação da terra, entendida como prática e 

representação das lutas camponesas na região.  

 

6.2. Terra e Liberdade: poesia e luta na fala de Seu João Mineiro 

 
História se fazendo, identidades se constituindo nessa história 
se fazendo. Homens comuns, tornados heróis na sua luta. 
Homens comuns que precisam continuar heróis no dia a dia 
para tornar realidade o sonho por que lutaram. (LEMOS 
BORGES, 1989, p.153) 

 

O relato de Seu João Rodrigues, de apelido João Mineiro, traz uma carga emotiva 

que a escrita deste texto encontra dificuldades para explicitar. Fazendo-me lembrar o narrador 

de que tratou Benjamin (1987), as palavras entoadas por esse camponês para demonstrar o 

que significa a liberdade exemplificam a questão: “Nossa!! Da liberdade não existe coisa 

melhor. Nem comida não é que nem a liberdade. Nem comida é melhor que liberdade”.23 

Seu João vivera várias prisões pela sua participação em sindicatos de 

trabalhadores rurais nos anos 60 e, na década de 1990, pela militância no MST. Contando 

sobre essas passagens de sua vida, particularmente da prisão que sofrera em meio às 

ocupações pelo Movimento, afirma:  

 
[...] eu pus essa prisão ali como um inferno em vida pro homem que 
trabalha, agora pra um vagabundo ali é um lugar bom, porque eles comem 
ali, bebem ali, deita e dorme, não tem nada a perder, também não trabalham. 
Agora pra um homem trabalhador é ruim, não vale nada.  

                                                 
23 ENTREVISTA. João. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
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Observa esse narrador que, nesse tempo, fez inclusive uma poesia. Para apresentá-

la, o olhar se volta para o horizonte da terra. Dando ênfase às palavras como se estivesse a 

falar para um grande público, emocionado, Seu João vai declamando: 

 
É melhor mexer com cobra no arraiá do pião 
Do que cumprir uma pena na Casa de Detenção, 
Valei me Jesus Cristo, me acode São João,  
Me tire dessa cadeia e me livre dessa prisão, 
Quando a gente vai pro sol, que desce aquele escadão, 
Lá embaixo a gente fica pelado na maior humilhação, 
Quando chega lá no pátio, aquela grande confusão,  
Os parceiros entram em tapa e cabeçada, ponta pé e pescoção, 
Quando chega os vigilantes com a cara de leão,  
Arrasta o preso lá pra cela forte, com cano de ferro na mão  
E bate e deixa deitado no chão  
Quando é no outro dia o coitado tá no caixão. 
Porque a justiça é cega e enxerga tudo por assino 
Tira a renda para os grandes e apaga para os pequenos,  
Porque o dinheiro é uma coisa pesadinha como queira, 
A razão outra coisa que existe,  ninguém viu. 
Pobre só tem razão, mas direito não.24 

 

Entre a morada na ilha, por ter vivido a condição de ilhéu no Distrito de Noêmia, 

em Mirante do Paranapanema, e dela, tal como das terras em que trabalhara também ter sido 

expulso; pela participação em ocupações de terra pelo Movimento; por ter sofrido prisões 

desde os anos 1960, Seu João Mineiro traz as marcas da violência, expressas em sua história e 

memória, mas traz ainda os marcos da vitória ao falar sobre a conquista da terra, a esperança 

por dias melhores e por uma sociedade justa.  

No transcorrer de sua entrevista, o trocadilho “quem não planta e nem cria, não 

tem alegria” torna-se expressão comum, demonstrando-se como eixo para a narração e 

justificação do seu papel em meio ao espaço de lutas travado pelos campos do Pontal. 

Conforme Seu João, “[...] a terra não é dada, a terra é conquistada!!” Explicitando o que ela 

significa, assinala: 

 
A terra é mãe. Que diz os da minha geração, os antepassados Patamona 25, os 
Patamona, que a terra é mãe. O índio diz, né? Porque eu sou da descendência 
deles. O meu bisavô foi matado em Canudos, chamava Francisco Rodrigues 

                                                 
24 Idem. 
25 Provavelmente o entrevistado esteja se referindo aos Pataxós, os quais habitam a região em que o movimento 
de Canudo deflagrou-se. Há ainda a possibilidade de que esteja falando de um sub-grupo, cuja origem possa 
remontar aos Pataxós. Conforme FERREIRA (1986, p.1280), os Pataxós, referem-se a “tribo indígena cujos 
remanescentes vivem nas terras do posto indígena Paraguaçu, município de Itabuna (BA), e que outrora habitava 
as matas entre os rios Jequitinhonha, Mucuri e Araçuaí”. 
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de Sá, mas tinha o apelido de Saraú. Aonde que meu avô me contava. Ele 
dizia: ‘olha meu filho, o massacre de Canudos, ele foi mais encarniçado, nele 
eu perdi meu pai, o índio Saraú afamado, mas lutando como um herói, ali foi 
assassinado por causa da Reforma Agrária’. Mas ele me falava isso aí, a 
minha boca se calava e meu olhar dizia tudo:‘a coisa que nunca me falha, é a 
coragem de lutar pela reforma agrária’. Um dia eu hei de crescer, e cresci, e 
tô aí lutando. Agora se eu morrer que nem o velho morreu lá em Canudos, 
meu bisavô, beleza!! Morro contente! Mas morri na luta. Certo? (pausa). 26  

 

Discorrendo sobre a produção poética do Movimento Sem Terra, assinala Caldart: 

“[...] aqui talvez a condição particular de sem-terra seja a determinante – na sua produção, 

terra e vida se confundem e a terra não é vista apenas como instrumento de produção material; 

ela é o chão onde vive, ama, se diverte, reza, luta, nasce e morre”. (1987, p.78) 

Talvez, por isso, que num misto de relato e de declamação, a história e a memória 

de Seu João se entrelacem, complementando-se na narração de um poeta-camponês ou de um 

camponês-poeta que aprendeu a fazer a sua poesia na lida com a terra, nos vários lugares da 

luta e no sonho da liberdade, condição que lhe fora tão cerceada. A representação de 

“liberdade” que a narração de Seu João carrega está presente, ainda que de forma 

diferenciada, em grande parte dos relatos coletados. Para esse entrevistado, de forma 

semelhante aos demais camponeses, a liberdade é ter a terra e com ela o controle do tempo do 

trabalho. Mas a sua significação central assemelha-se ao que costumeiramente vivem os 

militantes e dirigentes do Movimento, ou seja, fundamentalmente no direito de caminhar 

livremente, de não estar atrás das grades, de permanecer na luta como uma condição de 

direito.  

A compreensão da exploração a que estava submetido, não somente a dele, mas a 

de milhares de camponeses, emergia naquele tempo na luta sindical, evidenciando a saga e a 

história das lutas camponesas pelo território brasileiro, como acentuei no capítulo 2, ao 

referir-me aos acontecimentos que permeavam os campos da Alta Sorocabana e do Pontal do 

Paranapanema, na luta dos ex-arrendatários, posseiros, bóias-frias, etc. Como a potencialidade 

de seus saberes, alimento para a emergência do MST, num tempo próximo, essa fonte 

referenda a percepção de exploração da força de trabalho dos homens do campo, num 

momento em que os fins dos arrendamentos de terras no estado do Paraná, semelhante ao que 

ocorria em São Paulo e por todo o Brasil, já se faziam evidentes.  

Para esse senhor, a luta “pela terra” e “pela reforma agrária” se desenhara já nos 

anos 60, momento em que encaminhara um abaixo-assinado para o presidente da República 

                                                 
26 ENTREVISTA. João. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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Costa e Silva reivindicando a realização da reforma agrária em terras paranaenses. Por 

mostrar-se significativo, cabe, nesse momento, a exposição do teor dessa fonte: 

 

 

 
 

Narra Seu João Mineiro, que, nos anos 60:  

Eu sofri muito, muito, com fazendeiro  [...] trabalhei em lavoura de café. De 
vez em quando acordava de madrugada, a buzina batendo, o sino batendo, a 
sirene, tinha que sair 5 horas pro café, geada [...] Trabalhei de arrendatário 
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muito tempo, fazia colheita de algodão e vendia, mandava pra lá, [...] sofri 
muito.27  
 

Conta esse camponês que, em 1967, por ter consigo a “carteirinha” do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança, Paraná, e estar usando uma “camisa vermelha”, 

já sofreria, nesse mesmo Estado, a sua primeira prisão: 

 
Quando eu saltei em Paranacity com a camisa vermelha e a carteira do 
Sindicato de Nova Esperança, aí fui preso, me deram ordem de prisão. ‘Por 
que, que foi?’ ‘Ah! Por que você é comunista.’ ‘O que é comunista? Me 
explica o que que é!’ ‘Eu não sei, quem tá com camisa vermelha e carteira 
do sindicato é comunista’. É o cabo  Carmelito e o tenente Sati, subtenente. 
Aí me levou pra lá, e eu com uma intimação do Juiz de Direito no bolso, 
quase duas horas pra dar depoimento. Aí me deixou 24 horas. Quando o 
capitão Luís Gastão chegou, aí foi perguntar pra mim: ‘O que foi que 
aconteceu?’ ‘Eu não tô sabendo.’ ‘Você matou, você roubou, você mexeu 
com a família de alguém?’ Eu disse: ‘Não, nada disso.’ Aí: ‘Quem te 
prendeu?’. ‘Foi o Carmelito e o Sati.’28  

 

Após narrar a sua história de vida e de luta, novamente, na forma de poesia, assim 

falou: 

O assentamento aqui do Pontal do Paranapanema  
Ele é lindo e sensacional, o poeta que fala mora aqui nesse local, 
Mas é uma época difícil e fácil de compreender,  
Quem luta pela Reforma Agrária, só pode vencer,  
Trabalho e justiça, paz e união  
Sempre faço minha rima para minha população  
Eu sou pobre de natureza e sou rico da graça de Deus 
Vou falar em fraternidade, é um dom que Deus me deu, 
Eu nasci num casebre de pau a pique, casa coberta de sapé  
Porque eu conheço dificuldade daquele que sofre na fé,  
Que todos nós trabalhamos pra dividir o pão 
Que o maldito egoísmo faz parte dos cristãos,  
Tem muitos que estão sorrindo e outro chorando de tristeza, 
Um sofrendo pelas doenças e o outro sem pão na mesa 
Esse ano vai ser um ano de eleição,  
Nós tem vontade de eleger o Lula como um fiel da nação  
Pra ele dar combate a essa fome, 
Com essa grande perseguição, e ser eleito 
Por que ele é um homem de bom coração . 
Eu tô fazendo essa poesia, sentindo uma grande dor 
Porque no nosso país brasileiro,  
A fome, o desemprego aumentou . 
Muito Obrigado.29 

 

                                                 
27 ENTREVISTA. João. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
28 Idem. 
29 ENTREVISTA. João. São Bento, setor II, 02/05/2002. 
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As recordações de Seu João, inter-relacionadas ao presente, referendam uma 

dinamicidade na memória a construir a história. A esperança expressa na poesia é elemento 

fundamental em sua fala. Espera-se um tempo de mudanças, em que a eleição de Lula possa 

ser o lugar de transformações, como sugere a poesia. As eleições presidenciais ocorridas em 

fins de 2002, como desejava Seu João, viriam trazer para o cenário nacional a figura do 

operário-presidente Luis Inácio Lula da Silva. Como pontuarei nas considerações finais, os 

rumos das práticas desse governo voltadas à reforma agrária, encontravam-se ainda, em fins 

de 2003, num campo de debates e de disputas, em que os resultados somente o tempo e as 

práticas que advirem das relações estabelecidas entre o governo, a sociedade, as instituições, 

os movimentos sociais e organizações, poderão dizer. Essa é uma das dificuldades vividas 

pelo pesquisador ao escrever a história do tempo presente. Acompanhá-la transforma-se 

cotidianamente no desafio. No máximo a que chegamos é a uma aproximação, tentando 

segurar nas mãos aquilo que se mostra escorregadio..., aquilo que a tentativa de análise da 

dinâmica da história e da vida não consegue abarcar. 

 

6.3. A terra para a liberdade... 
 
[...] a terra significa pra nós a vida, a liberdade.30  
 
 
 

Os campos do Pontal do Paranapanema já não são os mesmos daqueles 

apresentados no capítulo 2. Pelas fendas abertas por entre os latifúndios, aparecem homens, 

mulheres e crianças com as suas roças de milho, feijão, mandioca, etc., bem como com a 

criação do gado leiteiro. Nas práticas e representações de luta, homens e mulheres inverteram 

parte do histórico de grilagens e de violência dessa região, evidenciadas na concentração 

fundiária e na conseqüente expulsão dos camponeses da terra.  As falas, em sua maior parte, 

são reveladoras dos desejos expressos na necessidade da conquista da “terra de trabalho”, 

daquela de que comumente foram expulsos. Já nos relatos da militância e da direção, 

permanece o desejo da “transformação social”, compreendendo, como primeiro passo, a 

conquista da terra.   

No decurso de toda a pesquisa pude compreender que a terra para os trabalhadores 

assentados significa mais do que um espaço físico, pois carrega consigo a dimensão do 

‘ethos’, do ser de que trata Boff (1999), ou seja, dos camponeses que na luta pelo 

                                                 
30 ENTREVISTA. Dirceu. São Bento, setor II, 30/04/2002. 
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enraizamento31, como as sementes ao serem espalhadas, buscam brotar, tornar-se vida. O 

germinar da vida a manter a família pelo trabalho na terra sinaliza para a necessidade de uma 

releitura da “vitimação” a que foram submetidos na história da questão agrária brasileira. 

Se a terra unifica os valores, tornando-se alimento para a mística, por referendar a 

possibilidade de permanência do ser camponês, traz ainda, em cada face, a história de lutas 

constituída por perdas e vitórias. Por significar, para o camponês, a sua razão de ser, ao 

mesmo tempo em que conserva valores, propicia também a transformação, o surgimento do 

novo. Por evidenciar aquilo que lhe é de direito e fora historicamente usurpado, a terra torna-

se elemento da ação, propiciando práticas e representações que desvelam sujeitos para além 

da concepção simplista de “massa”. 

Nesse aspecto, as observações de Amado (1993), em relação aos rebeldes de 

Formoso, movimento de lutas ocorrido entre o período de 1948 e 1964, em Goiás - conhecido 

na historiografia das lutas camponesas como “Trombas e Formoso” -, tornam-se sugestivas 

para se pensar os relatos coletados nesta pesquisa. Esses se assemelham ao desejo de “ser uma 

pessoa”, que é realizado quando na conquista da terra. Dizia José Porfírio de Souza, um dos 

líderes de Formoso: “Quem não tem terra é como quem não tem mãe: fica jogado no mundo” 

(1993, p.54). Salienta Amado que, nos relatos: “A pobreza, o não acesso a terra, a 

dependência em todos os níveis conduziam à completa negação social da pessoa, ao 

ninguém”. (1993, p.56) 

Na representação de maior parte dos assentados, o sonho da terra, o desejo de nela 

permanecer, perpassa toda a história e memória de lutas. Esse marco compartilhado de 

memória e expressão do tempo presente, por ser o centro das recordações e fundamento para a 

história que se vive, seja a do trabalho familiar na terra ou das “práticas coletivas” para 

conquistá-la e dela não sair, fez com que a terra tornasse o eixo, conjugando-se à luta. Daí, 

neste capítulo, retomá-la como a mística que faz somar os desejos dos camponeses com os da 

organização, do individual com o coletivo, da tessitura da identidade, mas ao mesmo tempo 

da alteridade. Vista desse modo, viso explicitar na reflexão acerca da terra, sentidos diversos, 

por vezes ambíguos, ao evidenciar práticas e representações camponesas da luta pela terra 

como visão de mundo, assim como de transformações sociais que ultrapassam os limites da 

propriedade para demonstrar as práticas de luta por novos valores e direitos. 

                                                 
31 Conforme BOSI (1987, p.41): “O enraizamento é um direito humano esquecido. O migrante vem chegando à 
cidade com as raízes partidas. A liturgia poderia enraizá-lo, criar e reviver tradições, valores, lembranças que dão 
sentido à vida”.  
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Na exposição das memórias, a terra é costumeiramente apresentada como a mãe, 

aquela que dá vida e protege seus filhos. De seu ventre surge a possibilidade da continuidade 

da vida, basta cultivá-la, tratá-la com carinho, como expressa Seu Carlos, ao ser indagado 

sobre o que ela significa: “Uma mãe, né? Porque é dela que eu tô sobrevivendo, criando 

minha família e produzindo pra vender. Então ela pra mim é uma verdadeira mãe, é dela que 

eu dependo”.32 

As considerações de Seu Nilo e de Seu José Rufino assemelham-se às de Seu 

Carlos, diferindo apenas no fato de que, mais do que o produto para a venda, é o que se “tem 

na mesa” o símbolo maior: 

 
[...] é uma mãe, porque ela cria a gente. Então, quer dizer que a gente [...] 
porque a gente se alimenta de tudo que tem e tira tudo da terra, né? Ela é 
uma mãe que eu vou te contar. Se a gente ama a mãe da gente, tem que amar 
a terra também. Porque a terra onde ela tá dá toda a produção de alimento. O 
que a gente tem na mesa é tirado da terra. Então essa é uma mãe que a gente 
tem que amar. 33 

 

[...] a terra dá o alimento pra gente, a terra dá, afinal, a terra dá tudo. A terra 
é a vida da gente é a terra que se num existisse a terra ninguém vivia, porque 
tudo quanto há no mundo vem da terra, né? A gente mora de cima da terra, a 
gente mora dentro da casa. A casa é feita da terra, que o tijolo é feito da 
terra, o cimento é feito da terra, o cal, é tudo, tudo é da terra.34 

 

Por essas narrações, compreendo que o ato de ocupação da terra e de derrubadas 

das cercas, intrinsecamente remete às cercas do latifúndio e da propriedade como símbolos do 

aprisionamento da “terra de trabalho” e do direito moral usurpado. Dessa maneira, a mística 

da terra, evidenciada nas práticas dos homens e mulheres assentados do Pontal, aparece 

delineada, afora outros elementos, nas representações de companheirismo, nas práticas 

comunitárias, presentes, por exemplo, no setor I do assentamento São Bento, na troca de dias 

de serviço, e na referência do sentido de direito a terra a perpassar o questionamento e a 

crítica ao capital, mas a não se encerrar nele. 

Diante disso, viu-se a necessidade de entender as práticas e representações dos 

camponeses assentados na luta pela terra em seus diversos tempos: desde o acampamento ao 

assentamento. Destaco, todavia, que esses tempos encontram-se, em determinados momentos, 

conjugados, impressos na história e na memória daqueles que, ao viverem-nos, narram 

                                                 
32 ENTREVISTA. Carlos e Lurdes. Che Guevara/Santa Clara, 04/06/2001.  
33 ENTREVISTA. Nilo e Alzira. Che Guevara/Santa Clara, 02/06/2001. 
34 ENTREVISTA. José Rufino. São Bento, setor IV, 02/07/2002. 
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histórias entrelaçando sentidos e evidenciando valores que permanecem na rememoração de 

luta e no que se vive no presente. 

Como se pôde depreender dos capítulos anteriores, permanece a afirmativa de que 

foram as condições objetivas de exploração da força de trabalho, as condutoras da inserção 

nas práticas do Movimento, ao fazerem com que a maior parte dos sem-terra aceitasse o 

“chamamento” realizado pelos militantes e dirigentes, para a participação nas lutas. Por outro 

lado, os sonhos da terra prometida e o desejo de conquistá-la expressam-se nos fatores 

subjetivos da busca do enraizamento, por viverem a condição de eternos migrantes, fazendo 

com que, na tentativa de inversão dessa condição, permanecessem por anos embaixo de 

barracos de lona. Situações objetivas e subjetivas a determinar as práticas e representações 

dos camponeses no Pontal, na luta para estarem “em cima da terra”. 

Frente a esse quadro, a reflexão do MST, a partir dos relatos dos militantes e 

dirigentes, bem como dos demais assentados, requer uma análise para além das cristalizações 

conceituais, quer econômicas, culturais, políticas ou sociais. Relembrando E. P. Thompson 

(1981), as evidências históricas nos dizem mais do que o que se tece na teoria, caso essa 

ignore a dinâmica das práticas sociais. Assim, não cabe o confronto entre as condições 

objetivas e subjetivas a nortear o modo de vida e a interpretação de mundo dos camponeses, 

mas a inter-relação.  

Nos relatos dos assentados, percebo que no relembrar e exposição da memória de 

lutas no espaço coletivo, desenha-se o indivíduo forjando histórias a enunciar a trama para a 

conquista da terra e a permanente luta junto à família, no espaço conquistado. Plantam o 

milho, o feijão e a mandioca, cultura secular do “sertão desconhecido”. Mas a cultura secular 

não lhes impossibilita de representarem para si e para os seus familiares, o desejo da produção 

a partir do desenvolvimento econômico. Dessa maneira, formulam-se sonhos e mundos que, 

para além da cultura do atraso, evidenciam o desejo de construção de uma vida que seja 

sinônimo de direitos similares ao meio urbano, ou mesmo de contestação a esses direitos, na 

medida em que eles não se realizam, na maior parte das vezes, de forma efetiva. 

Woortmann pontuando os valores morais a compor a “campesinidade”, a partir 

dos exemplos por ele relacionados, salienta a ambigüidade nas práticas dos sujeitos. Em suas 

palavras: “Pessoas de carne e osso são como disse, ambíguos e se movem em dois mundos. 

Disso resulta que a campesinidade não é uma prisão cultural. Enquanto pessoa concreta, o 

sitiante não é radicalmente distinto de pessoas ‘modernas’”. (1990, p.69) 

A memória de luta, apresentada por Valentim, contribui para a exposição das 

conquistas no presente, legitimando as suas práticas anteriores envoltas na organização do 
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MST pelos campos da região, pois, mesmo que esse narrador - cuja militância demarcou sua 

vida e a de sua família desde a primeira experiência na fazenda Nova Pontal - não mais seja 

corpo integrante da organização, o rememorar de outrora respalda a importância do 

Movimento na atualidade, somada à percepção de um tempo em que a terra, ao ter sido 

conquistada, remete ao porto onde se buscou e se pôde ancorar os sonhos. No presente, 

Valentim e sua família buscam, então, fazer da terra o sinônimo de produção e de 

“desenvolvimento”, não se limitando às culturas seculares, pois práticas inovadoras tornam-se 

constantes na terra, como se depreende do seu relato, ao expor a criatividade na produção 

familiar, onde ele, Neuza e suas duas filhas trabalham cotidianamente na busca de melhorias 

no sítio. A sua narrativa ultrapassa a questão das cercas, ao expor a necessidade de uma 

produção sustentável e diversificada não somente para si e para a sua família. A necessidade 

do reflorestamento também está presente em sua fala:  

 
Então, aqui no sítio, a gente produz, a gente tem buscado várias 
experiências. Assim, pra gente desmistificar de que a gente é bitolado a 
produzir sempre a mesma coisa, né? E buscar mostrar isso, de que a gente 
pode produzir muitas outras coisas, aonde a gente tem uma base, que a base 
seria a terra, né? Então aqui a gente produz, animais. Tanto, criação de 
caprino, de ovino, de galinha caipira. A gente não compra ovo de galinha 
que bota com 45 dias. Nossas galinhas aqui leva o tempo normal. A carne 
também. Produzimos leite. [...] A gente tinha aqui grande produção de coco. 
[...] A gente consegue já transformar um produto já, tanto pra consumo 
interno e pra servir alguma necessidade. E mais a gente faz. Produzimos a 
própria ração. O que os nossos animais comem é produzido na própria 
propriedade. Não compramos produtos que possa vim intoxicar os nossos 
animal, que é a carne que a gente come. [...] Hoje um produto, é com 
experiência pequena, mas com perspectivas de crescer que seria a produção 
de bucha. E a gente tem a horta da gente. E tamos começando a plantar as 
nossas frutas. [...] E o pensamento da gente é de produzir mais outras coisas, 
né? Tipo ter um tanque de peixe. Que a gente possa ter o peixe da gente, né? 
E, produzimos também [...] muda de árvores nativas pra fazer 
reflorestamento. [...] plantar uma árvore prum animal ter uma sombra, um 
passarinho, pra ele ver e pousar. Então, a gente tá desenvolvendo umas 
coisas assim bem mas simples, mas que tem grande importância, tanto pra 
gente, como pra conservação da própria natureza.35 

 
Ressalto, nesse relato, o sentido da produção na área inter-relacionado ao 

desenvolvimento auto-sustentável e ao conservacionismo por meio da produção diversificada, 

qual seja, desde a criação de cabras, galinhas, porcos à fabricação da ração e à transformação 

da matéria-prima em produto industrializado, a exemplo da bucha, questões que, sob um olhar 

aparente, se vistas pela premissa do “atraso” e do “arcaico”, podem enunciar o inverso na 

compreensão do modo de vida e visão de mundo dos assentados. 
                                                 
35 ENTREVISTA. Valentim. Che Guevara/Santa Clara, 03/06/2001. 
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Pensando essas práticas pela ótica das representações, compreendo que elas são 

produzidas nas diversas situações e saberes vividos pelos assentados, seja em seu cotidiano na 

mística da “terra de trabalho” ou ainda nos espaços conflituosos que permeiam o 

assentamento, derivados da realidade social, muitas vezes desnudada pela carência, mas 

também pela necessidade da luta contínua para superá-la, o que remete à necessidade de 

transformações sociais.  

Quanto aos saberes sociais, salientam Guareschi e Jovchelovitch que: 

 
O caráter simbólico e imaginativo desses saberes traz à tona a dimensão dos 
afetos, porque quando sujeitos sociais empenham-se em entender e dar 
sentido ao mundo, eles também o fazem com emoção, com sentimentos e 
com paixão. A construção da significação simbólica é, simultaneamente, um 
ato de conhecimento e um ato afetivo. Tanto a cognição como os afetos que 
estão presentes nas representações sociais encontram a sua base na realidade 
social. (1998, p.20) 

 
O desejo de permanência na terra e a conquista da liberdade são sentimentos 

comuns nas falas dos homens e mulheres assentados. Todavia, a conquista da liberdade não se 

refere necessariamente à expressão stricto sensu de transformação social na perspectiva da 

organização, mas de alteração das condições de vida no presente, evidenciada na necessidade 

de melhorias para a família, para a casa, para o roçado, para o gado, em práticas que, partindo 

do indivíduo em meio ao núcleo familiar, desembocam na preocupação ante ao tecido social 

constituído pelo meio em que vive, o que implica também numa certa dimensão do coletivo e 

da transformação social. 

Os apontamentos de Costa, quanto ao que se sonha e se representa frente à vida e 

à liberdade no assentamento Indaiá, se assemelham às impressões apreendidas nesta pesquisa, 

particularmente no que diz respeito à liberdade: 

 
No imaginário desses trabalhadores, a representação que fazem da liberdade 
está relacionada a disporem de um pedaço de terra para ‘tocar’; não 
contarem com horário afixado para iniciar e terminar o trabalho na roça; não 
ter um patrão; poder colher os produtos agrícolas que cultivam em suas roças 
e colher os artigos produzidos, no momento que desejarem, sem ser 
necessário prestar satisfação a outrem ou, ainda, dispor de um trabalho 
remunerado capaz de satisfazer as necessidades de sua família. Nesse 
sentido, a prática do trabalho individual é o melhor caminho para a conquista 
dessa independência. (1993, p.119) 

 

Discorrendo sobre o significado da terra, afirma Seu José Aparecido que ela 

significa tudo. Atrelada a esse sentimento encontra-se a delineação do direito a dispor de seu 
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tempo de trabalho de uma forma que esse não se separe da vida, do direito de usufruí-lo, 

diferentemente de quando vivia a condição de bóia-fria:  

 
A terra, eu acho que significa tudo, né? Eu não tinha essa terra, agora eu 
tenho, (pausa), eu não sei nem dizer. Quando eu tava na cidade tinha que 
subir em cima de caminhão de bóia-fria, seja  frio, cedo, cinco horas, pra ir 
trabalhar, e aqui não, aqui eu levanto a hora que eu quero, tiro o meu leite, se 
tiver algum  de serviço e eu tiver..., vizinho aí óh: ‘Vamos lá trabalhar’. Eu 
vou lá e trabalho, né? Não tem ninguém pra me encher o saco. E assim vai 
indo. Não é verdade?36 

 

Para Seu José, de forma semilar à maioria dos camponeses pesquisados, a terra 

simboliza o espaço para a liberdade, o direito de controlar o seu próprio tempo. O retorno à 

memória da condição de bóia-fria é um traço marcante dessa fala, buscando reafirmar a 

importância da conquista: “Aqui eu levanto a hora que eu quero”, ou seja, o direito de definir 

o seu tempo, denotando uma das representações que esses homens e mulheres construíram (e 

constroem) como alicerce para o porto, para a permanência na terra, o alicerce para a 

liberdade. 

O relato de Seu Valdomiro também explicita o sentido para ele da liberdade e do 

controle do tempo, questão fundamental a nortear o trabalho na terra e, conseqüentemente, a 

vida: 

 
[...] a gente ficou oito meses debaixo do barraco. Depois de oito meses a 
gente conseguiu o emergencial. Passamos cinco anos no emergencial e 
depois desses anos saiu o definitivo. Então tá com o quê? De quatro pra 
cinco anos é que saiu o definitivo mesmo. Então nós vai vivendo, melhor de 
que bóia-fria..., é bem melhor, né? A gente é liberto, a gente fica à vontade e 
a gente tem o compromisso com a gente mesmo, né? Nós não temos 
compromisso com patrão, nem com gerente, nem com nada, né? O 
compromisso é nosso mesmo.37 (grifo meu) 

 

A expressão “a gente é liberto” representa o sentido da liberdade para esse 

camponês, derivada da possibilidade do trabalho em terra própria. O estar “liberto” contrapõe-

se ao ser “cativo”, quando se vivia principalmente a condição de bóia-fria ou mesmo de 

arrendatário, num tempo em que, sob o peso dos usineiros ou do dono da terra, inexistia o 

direito de definir a forma como encaminharia a vida.  

Afirma Bil que há intensos limites para a afirmação de “ser liberto”, já que: 

 

                                                 
36 ENTREVISTA. José Aparecido. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
37ENTREVISTA. Valdomiro e Maria. Che Guevara/Santa Clara, 01/06/2001 
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A gente é liberto. Liberto de quê? Não tem financiamento, não tem terra, não 
tem nada, tudo tipo de lei, cada dia em cima de nós pra nós obedecer, não 
libera o mínimo possível pra gente sobreviver. Agora esta não é a liberdade 
da burguesia sem vergonha. Pra nós a liberdade, a gente tem que ter tudo 
isso: o direito à escola, a comer, a trabalhar, acesso a financiamento.38  

 

Se pensarmos a liberdade exclusivamente pelo viés econômico, como salienta Bil, 

terra e liberdade podem tornar-se dissonantes, já que os assentados são livres para controlar o 

tempo do trabalho, mas prisioneiros das políticas econômicas voltadas para o meio rural, 

devido ao endividamento com os bancos; às dificuldades para obter o crédito agrícola; à 

liberação desses créditos em tempo indevido, afora outras questões que lhes impossibilita, 

cotidianamente, de realizarem-se econômica, cultural, política e socialmente. 

Está implícito na narrativa dos sujeitos analisados o sentido da liberdade, visto 

como a possibilidade de serem capazes de definir os rumos de sua vida, ainda que sob 

condições que não são única e exclusivamente dadas por eles. Todavia, o “dado” pode ser 

transformado, na medida em que também se constitui na dinâmica das relações sociais vividas 

pelos homens e mulheres em movimento, em luta; expresso tanto na carência material a 

unificar os camponeses militantes, dirigentes, assentados, quanto nos desejos de seres 

subjetivos. As práticas dos assentados se, em determinados momentos, se dão de forma 

individual, não se explicam tão somente pelo indivíduo, mas pela forma como ele interage no 

meio social. Sendo assim, tanto o meio define os homens, quanto esses o definem. Está aí, 

talvez, a força que unifica, em lutas comuns, diversos sujeitos, com interesses que também 

aparentemente parecem diversos.  

São indissociáveis as condições de vida, de trabalho e de cultura vividas pelos 

homens e mulheres dos aspectos econômicos que lhes dificultam esta vivência. Porém, 

percebe-se a criatividade a nortear a vida dos camponeses na terra para nela permanecerem. 

Nesse sentido, a terra é representada como um alimento para a sustentação do ser sujeito, pois 

propiciadora da percepção de sua “força” contrapondo-se ao ser “fraco”, à miséria que lhe 

perseguiu e marcou a vida inteira. Remete, então, à compreensão de que a afirmativa do 

conservadorismo decorrente do trabalho individual ou da “defesa da propriedade privada” 

torna-se frágil frente a sua força, frente à mística da terra.  

Mesmo tratando dos camponeses numa outra região, as considerações de 

Simonetti são fundamentais para a apreensão do significado da terra construído pelos homens 

e mulheres desta pesquisa: 

                                                 
38 ENTREVISTA. Bil. Teodoro Sampaio, Secretaria do MST, 29/04/2002. 
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[...] não é a terra em um sentido mercantil que move esses trabalhadores em 
direção à luta pela terra, mas um projeto de vida baseado na autonomia e na 
liberdade. Para esses camponeses a terra possibilita a realização de projeto 
de vida baseado na família, no trabalho e na liberdade. A terra é o 
significado do trabalho e o trabalho é o significado da família. Mais do que 
um objeto de trabalho, a terra é o espaço da família e da liberdade. A terra é 
a condição para o desenvolvimento da família e da liberdade. Para os 
camponeses a terra é tanto natureza sobre a qual se realiza o trabalho do 
grupo e da família, quanto patrimônio da família sobre a qual se faz o 
trabalho que constrói a família enquanto valor. (1999, p.172) 

 

D’Aquino também sinaliza para essa questão, ao acentuar que:  

 
A terra é vista como patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que 
constrói a família enquanto valor. São categorias culturais centrais do 
universo camponês brasileiro, o trabalho, a família e a liberdade. Pode-se 
opor esse tipo de sociedade às sociedades modernas, individualizadas e 
voltadas para o mercado, nas quais as três categorias estão separadas. (1996, 
p.21) 
 

A busca do enraizamento junto à semente que se semeia nas estações propícias 

possibilita também a compreensão do fato de ser gente de direitos, que, ao cultivar a terra, 

semeia junto a possibilidade de nela permanecer, fazendo, então, da vida uma constante luta, 

tendo a família, como assinalaram Simonetti e D’Aquino, um peso definidor para o 

campesinato.  

Assemelhando-se ao tempo do acampamento, a luta, para o camponês assentado, 

também permanece no espaço da terra conquistada. Se não deriva no enfrentamento direto 

com o latifúndio, dá-se, então, face à política agrícola dispensada para os assentamentos, 

principalmente no descaso dos órgãos governamentais em atender até mesmo às necessidades 

mais imediatas. Saliento, todavia, que há essa percepção por parte do MST, tanto que uma de 

suas práticas desemboca na ocupação de frentes de bancos para a liberação de créditos, tal 

como no investimento em organização de cooperativas, a exemplo da COCAMP. Porém, 

junto ao espaço público de manifestações ou de organização da produção, é preciso pensar o 

significado da terra e, dentro dela, os homens e mulheres também como definidores de 

valores, apresentando-se, conforme os relatos, como sujeitos em potencial para a luta. Assim, 

a leitura aqui proposta contrapõe-se às observações de Martins, de que: 

 
Aos poucos vai se definindo o deslocamento da condição transitória de ator 
histórico, social, e político do trabalhador sem terra, que se configura no 
momento mais dramático da luta pela terra, para a condição permanente de 
agricultor familiar, a família e o trabalho modernizado, e não a luta, como 
núcleos da identidade desse novo sujeito social. (2002, p.218) 
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No trabalho com as fontes orais, as narrativas se fundamentam na exposição da 

necessidade de continuidade das lutas. Tanto que a palavra luta é expressão comum e 

designativa do que simboliza a terra, a permanência na terra, bem como a identidade e 

alteridade construídas com o MST.  

Comeford, ao discorrer sobre “os diferentes usos da palavra luta entre 

trabalhadores rurais” na região de Santa Maria da Vitória e Coribe, no oeste da Bahia, observa 

os vários significados que a palavra luta vai adquirindo no decurso das ações. Conforme esse 

autor, o termo luta: “Passa a ser uma palavra inserida em falas que são denúncias ou reflexões 

sobre a situação de quem fala e sobre a condição dos pobres e as causas de seu sofrimento 

individual e também coletivo (na medida em que é visto como sofrimento de todos os 

pobres)” (1999, p.19). Mas, observa ainda que:  

 
Por um outro lado, o termo luta assume um significado distinto no contexto 
dos conflitos entre camponeses e proprietários de grandes extensões de terras 
na região. Luta é uma palavra central nas narrativas desses conflitos, e 
aponta para enfrentamentos concretos e prolongados  [...]. (1999, p.19) 
(grifos do autor) 
 

Dona Luzia evidencia ambas as dimensões na percepção da luta pela condição de 

ser “pobre” a unificar as práticas camponesas, ao mesmo tempo em que forma de 

enfrentamento para a conquista da terra. Emocionada, essa camponesa expõe o que significa 

para ela a terra, bem como a necessidade cotidiana de permanência na luta: 

 
A terra é nossa vida. Sem a terra, a gente não sobrevive, porque é da terra 
que saí o arroz, o feijão, a mandioca. É da terra que a gente planta o milho 
pra criar um porco, uma galinha. Então a terra é a nossa sobrevivência, é 
aonde a gente pode criar a nossa cabecinha de gado. Então, terra é tudo. É 
vida, né? Então eu aconselho a todos que pudesse pegar o seu pedaço de 
terra, ter o seu pedaço de terra, que lutasse por ela, porque é nossa. Deu não 
vendeu pra ninguém que eu saiba, né? Então, a terra é nossa, e eu acho que 
todos teria que lutar pra ter o seu pedaço de terra.39 
 

O sentido da terra remete ao alimento e à possibilidade de, por meio dela, produzir 

o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, o porco, a galinha, a cabecinha de gado, etc. A terra é 

compreendida ainda como um direito divino, pois, conforme essa assentada, Deus não 

outorgou a sua venda a ninguém, sendo de direito o acesso aos homens e mulheres, bem como 

o conseqüente cultivo e criação. Conforme essa narradora: 

                                                 
39 ENTREVISTA. Luzia. São Bento, setor I, 05/05/2002. 
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[...] a terra, Deus deixou pra nós todos, não é de ninguém, a gente lutar pelo 
pedaço de terra, é lutar por uma herança que nosso pai deixou porque [...] 
Nosso pai é Deus, ele criou e deixou pra nós todos. Então os fazendeiros, 
eles só foram ocupando, ocupando, pegando as terras, e principalmente essa 
do Pontal aqui. Então eles  [...] Deus não vendeu terra pra ninguém, né? A 
terra é nossa, então a gente lutar pra pegar ... . A minoria quem tem aí dois 
mil alqueires, três mil alqueires de terra, a gente lutar pra pegar que nem o 
nosso aqui que são oito alqueires só pra sobreviver, a gente não tá, eu acho 
que não tá fazendo tanto assim não, porque é uma coisa que é nossa. Então 
tava lutando por uma coisa que é uma herança que Deus deixou pra nós, e a 
gente passar por tanta humilhação.40 

 

Castro Oliveira, estudando os sitiantes nos municípios de Mirassol D’Oeste, nas 

comunidades do Rancho Alegre e de São José dos Quatro Marcos, na chamada Lagoa São 

José, discorre sobre a composição social e cultural dos camponeses, enfocando práticas como 

o mutirão, observando ainda a autonomia a lhes conferir um modo de vida e a recriação 

camponesa. As considerações dessa autora se assemelham, de certa maneira, ao que pude 

constatar no relato de Dona Luzia, tal como em vários outros, ao observar que: 

 
De modo geral, na concepção camponesa, em grande parte daqueles com 
quem pude conversar e ouvir, há sempre referências da terra como dom, da 
natureza ou de Deus. Essas referências estão sempre ligadas à idéia de 
direito (direito deles sobre a terra), como: ‘a terra é de Deus; ... a terra foi 
Deus quem fez’. E no dizer de Aparecido Galdino Jacinto, quando ele se 
referia ao direito que o povo tem a terra, ele afirmava que o ‘Reino de Deus é 
o reino desse mundo e ‘... aquele que permaneceu na terra, amou seu irmão 
ele herda o Reino de Deus’. Dentro dessas concepções, há do mesmo modo, 
implícita a regra de que os filhos herdam o que é do pai; há uma 
‘descendência simbólica’ que sela esse direito a terra, expressa por razões de 
uma ‘sagrada família’ – são todos filhos de um mesmo Pai, portanto, todos 
irmãos que devem compartilhar a herança. (1998, p.119) (grifos da autora) 

 
Muito intensa a afirmativa de Dona Francisca, ao assinalar: “Daqui eu não saio 

fácil não!! Não vou sair fácil não!! [...] Por o meu pedaço de terra aqui, eu faço guerra. Vou 

longe!!”41 Esse trecho assemelha-se a uma parte da canção “Campo em Guerra”, de José 

Pinto, compositor do MST: 

 
Eu por essa terra faço guerra 
Porque eu nasci foi nessa terra 
Não dá para viver sem ela  
E por isso eu faço guerra. (apud COSTA, 1993, p.73)  

 

                                                 
40 Idem. 
41 ENTREVISTA. Francisca. São Bento, setor III, 01/07/2002. 
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Talvez Dona Francisca conheça a letra da música, cuja similaridade com o seu 

relato é evidente. O que parece importar para ela, ao entoar tais palavras, entretanto, é a 

necessidade da continuidade da luta também no assentamento. Tendo trabalhado como bóia-

fria por cerca de 12 anos, na Destilaria Alcídia, em Teodoro Sampaio, a ela não quer mais 

voltar. Insiste em permanecer na terra por ela conquistada. Se nessa terra não nasceu, 

diferente da composição de José Pinto, por ela sente amor, aconchego, segurança. 

Sentimentos que a terra do patrão não lhe propiciou.  

É expressivo o número de relatos a afirmar que da terra conquistada não irão 

partir, de forma alguma, a não ser “para outra morada”. Tais afirmações talvez invertam a 

leitura do desenraizamento como uma condição e opção de vida para se pensar os camponeses 

assentados, bem como a visão de que os assentamentos se tornaram “terra de negócio”. 

Homens e mulheres buscam o porto seguro visto como a terra em que se encontram 

assentados, na qual “estão em cima” mesmo face às intempéries que a vida cotidianamente 

apresenta.  

Ao dizer que: “Por essa terra, eu faço guerra”, o relato de Dona Francisca torna-se 

significativo para o entendimento de que, se há a conservação dos valores da tradição da 

“terra de trabalho”, emerge ainda, em vista do processo de lutas, a compreensão de que os 

direitos foram usurpados. Daí a vida apresentar-se como conflituosa e a terra tornar-se 

instrumento para o redimensionamento do ser político a conduzir as práticas de luta, e não o 

seu contrário. Se há a percepção da dimensão da luta para esses homens e mulheres, muda-se 

o foco do olhar, entendendo-os não somente pela ótica do conservadorismo - ou da “massa”, 

aquela que tem por objetivo somente as conquistas imediatas -, ou mesmo pela afirmativa de 

que as suas práticas são o sinônimo de vícios que devem ser expurgados, para daí emergir o 

novo homem, como sugere Moraes (1986), por tornar-se possível a compreensão de que, 

diferente de “sujeitados’, os camponeses evidenciam-se como “sujeitos” de sua história. 

Outra memória a reafirmar a condição de sujeitos encontra-se na narração de Seu 

Adão, assentado na gleba XV de Novembro, ao enfatizar a trama que explicita parte da 

história da luta pela terra na região. Em sua trajetória, esse senhor assinala o contínuo jogo de 

interesses entre a CESP e os políticos do PMDB, a fim de manipular os trabalhadores que 

começavam a se organizar na região, destacando também, em seu relato, o surgimento das 

lideranças no movimento de lutas da XV de Novembro. 
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Contando o que significou para ele a conquista da terra, Seu Adão enfatiza: “A 

gente sabe que a gente tá fixo, né”?42 Refletindo sobre a situação dos companheiros que 

venderam as benfeitorias realizadas na terra, salienta esse senhor: 

 
Eu fico com muita dó, quando eu vejo companheiros que vende, que troca, 
ou conforme, porque as vez não dá certo pra mim aqui, ali dá certo. O outro 
vende a terra, não é documentada pra venda, um documento mesmo pra isso. 
Mais as vezes os companheiros que saíram, que hoje volta, as vezes até 
colhe grama dentro do sítio daqueles. Até dentro do dele mesmo, pra outras 
pessoas. 

 

Aconselha esse narrador que nunca se venda a terra: “que fique ali enfrentando o 

que vier, porque a esperança nossa tá na terra”. Uma terra que significa, “não só pra mim, 

como pra nós todos, vida!!” E complementa: “A terra é vida. Tanto é que essa natureza tá 

sendo destruída por causa dos habitantes dela. Viola algumas lei que existe, corta as árvores, 

queimam e aí a terra fica cansada e abatida, sem força”.43 

Na representação que tece da terra, ela corporifica-se, aparecendo como símbolo 

da vida. É a própria vida ou a “morada da vida” nas palavras de Heredia (1979), mas, em vista 

da forma como vem sendo tratada, pode derivar na morte, pois, “cansada e abatida, sem 

força”. Essa consciência acena para a complexidade da interpretação acerca do solo em que 

este assentado pisa. Tendo vida, a terra vai além da denúncia das condições objetivas de 

exploração. Ao propiciar o germinar das frutas e da roça, alimenta a humanidade e necessita 

ser por ela alimentada.  

Nesse aspecto, chama a atenção a forma como alguns cadernos de formação do 

MST referem-se a esse debate. Conforme Bogo: 

 
Terra e homem têm a mesma história de desconstrução da própria existência. 
O capital inaugurou a era do descartável. Sobre a terra joga-se o lixo, sobre 
os seres humanos joga-se o preconceito e a desocupação, por isso 
desconstrói-se o planeta e o cidadão. (2000, p.25) 
 

Analisando a cultura dos sem-terra, Bogo aponta para as múltiplas dimensões do 

desenraizamento - o da terra e o do homem – devido o modo como o capital se instaura na 

vida das pessoas. Conforme esse autor, a era do descartável aponta para a desnecessidade da 

consciência do meio-ambiente, do que aflige e abate a terra. Entretanto, como pude constatar 

no relato de Seu Adão, ainda que o modo como o homem venha lidando com a terra esteja 

numa constância imprimindo-lhe a morte, a consciência dessa violência expressa por esse 
                                                 
42 ENTREVISTA. Adão. São Bento, setor II, 01/05/2002. 
43 Idem. 
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assentado sobrepõe-se a esse sentido. O seu relato é enfático na afirmativa da necessidade de 

preservação da vida, levando a premissa de que o capital não se instaura de um todo no 

recôndito do ser, dos sonhos e dos desejos dos homens e mulheres pobres. A sua existência e 

imposição da violência não conseguem anular as esperanças dos camponeses na luta para a 

permanência na terra. 

Boff (2000), no texto “Valores de uma prática militante”, fala da importância do 

“cuidado”, salientando que ele requer ser interpretado como força motriz a conduzir as 

práticas de luta dos diferentes agentes sociais. A dimensão de “cuidado” presente nessa 

interpretação encaminha à fala de Seu Adão, pois, implicitamente, esse assentado traz consigo 

a noção do “cuidado” com a terra; sentimento compartilhado pelas representações dos 

assentados. No entender de Boff: 

 
Cuidado é aquela força originante que continuamente faz surgir o ser 
humano. Sem ela, ele continuaria sendo apenas uma porção de argila como 
qualquer outra à margem do rio, ou um espírito angelical desencarnado e 
fora do tempo histórico. (2000, p.8)  
 

Na representação camponesa da terra, ela deixa de ser “apenas uma porção de 

argila”, para, a partir do “cuidado”, permanecer como vida, fazer surgir a vida. Assim, tais 

representações sinalizam muito mais para a dimensão do “cuidado”, como uma mística da 

terra, do que para a defesa do princípio burguês da propriedade privada ou da expressão do 

individualismo a cercear-lhes a potencialidade de seres políticos.  

A narrativa de Valentim também sinaliza para a dimensão da terra como vida, 

contrapondo-se à morte: 

 
A única coisa que defende a vida da gente é a terra, porque, por esperar pela 
organização que vive a sociedade hoje, você paga pra você viver todos os 
dias. E isso é tão real que a gente sabe é decifrar isso e sabe ver isso todos os 
dias. Se você não tivesse aqui onde você pudesse plantar ou criar a sua 
sustentação, a gente taria morto.44 

 
Quanto ao sonho de conquista da terra prometida, Seu Valdemar, um dos sujeitos 

do grupo dos nove, afirma: “[...] o sonho era ter a terra e por isso que eu parti pra luta, por 

causa dessa terra. Eu não arrependi não, porque graças a Deus nós tem uma terra pra trabalhar 

sossegado”.45  

Seu José de Paula, também desse grupo, narrando o que significa a terra para ele, 

ressalta: “Ave Maria, pra mim é uma parte da minha vida. É tipo o corpo, um corpo que se 

                                                 
44 ENTREVISTA. Valentim. Che Guevara/Santa Clara,03/06/2001. 
45 ENTREVISTA. Valdemar. XV de Novembro, setor I, 03/01/2002. 
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tirar o coração, o corpo morre. Pra mim, eu morri”.46 Sendo corpo, a terra simboliza a vida, e, 

sendo mais que a massa corpórea, ela sinaliza para o coração que faz com que a vida pulse, 

tornando-se sinônimo da existência. 

As considerações de Seu Dezinho assemelham-se às de Seu José de Paula, ao 

dizer: “Olha, a terra (pausa) o que ela significa hoje, é o que vai significar pro resto do meu 

corpo, da minha carne. E porque, graças a Deus, eu vivo da terra e a terra dá de comer. E 

damos valor a terra, porque se não fosse a terra, não vivia, né?”47  

As palavras “pro resto do meu corpo, da minha carne” são fortes, demonstrando a 

história de vida desse senhor, trabalhador, no tempo presente, de sua terra, outrora de muitas 

terras, de muitos outros. Sentir na pele a condição de gente de carne, osso, sentimentos, 

expropriado da terra pela condição de bóia-fria, afora outras formas de exploração, evidencia 

para Seu Dezinho a simbologia que a terra representa: ao tê-la em suas mãos, sob seus pés, 

dela afirma que não irá partir. Sendo corpo, carne, vivifica-se.  

As observações de Garcia acerca do que simboliza a terra para os pequenos 

produtores por ele estudados são sobremaneira importantes para a compreensão das histórias 

arroladas: 

 
A concepção da terra como fonte de vida é ainda marcada pela sua posição 
quando da morte do homem, dos animais e mesmo das plantas: a terra 
absorve qualquer elemento depois de sua morte, tudo se reduz a terra quando 
se deu fim. Esta absorção de elementos mortos só renova a fertilidade da 
terra. Mas a terra não ‘morre’, ela perde a fertilidade quando cansada, 
podendo, no limite, não dar vida a nenhuma planta. ( 1975, p.4) (grifo do 
autor) 

 
De forma similar à leitura apresentada por Costa (1993), para os camponeses 

entrevistados, estar “em cima da terra”, “sobre a terra”, é elemento fundador. Conforme essa 

autora: “[...] estar  ‘em cima da terra’ tem o sentido de conquista, de morada fixa, de paz, de 

preservação do modo de vida rural, além de expressar a própria vida, portanto, estar ‘em cima 

da terra’ é  motivo de muita alegria”. (1993, p.125) 

A exposição de Seu Evangelista, do grupo dos nove, ao referir-se ao MST e o 

significado de suas práticas e representações, aproxima-se das considerações dessa autora, por 

exprimir o que é “ver riqueza em cima dessa terra”: 

 
[...] o Movimento é pras pessoas que não tem terra e que tem boa vontade de 
ajudar, porque eles ajudando, eles só vai ver riqueza em cima dessa terra; 
sem gente em riba dessa terra a terra não produz, porque o fazendeiro ele 

                                                 
46 ENTREVISTA. José de Paula e Maria. XV de Novembro, 02/01/2002. 
47 ENTREVISTA. Dezinho e Maria. XV de Novembro, setor I, 02/01/2002. 
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produz meia dúzia de boi, porque quando a terra era nova, a média brasileira 
era duas cabeças por alqueire, agora a média desses fazendeiros... Hoje com 
as terras velhas eles não agüenta uma cabeça. Porque aquele que pode sair 
filmando só vê um punhadinho de gado nas fazendas, você num vê mais 
aqueles rebanho.48 

 
Quanto ao sentido da terra, segundo Seu Evangelista: “O significado da terra é 

que ela é a mãe. E quem pode criar é só ela. Temos que dar valor na terra, porque a gente sem 

a terra nós não temos sobrevivência. A terra pra mim ..., o significado dela seria isso aí: a terra 

é a mãe”. Similar a vários outros relatos já relacionados emerge nessa entrevista a percepção 

da terra mãe, aquela que faz nascer os filhos. 

Tendo a representação da terra como vida, por permitir a conquista dos direitos e 

ser contraponto à ordem perversa da violência, evidencia Seu Evangelista a percepção das 

condições sociais e econômicas vividas por grande parte da população brasileira. Nesse 

aspecto, a terra torna-se revelação das condições em que se vive. Sendo âncora, é preciso 

segurá-la, correr atrás; sendo alcançada, agarrá-la com força para definir os rumos da corrente 

e delinear a travessia na busca de um porto seguro: 
 

Aqueles que não tem terra tem que correr mesmo, tem que procurar terra [...] 
sem viver de emprego, porque não existe mais emprego [...] Tem quantas 
crianças passando fome por aí? Quantas mães, quantos pais, as vezes se 
matam porque vê os filhos chorando com fome e não tem um pão, só se for 
roubado. Mas se o pobre rouba vai preso, rico não vai preso, mais pobre vai. 

 

Afirma esse narrador que: “[...] a terra é vida daquele que tá em cima dela”. Dona 

Nadir, sua esposa, indagada se valeu a pena a luta, com voz enfática, afirma: “É, valeu, 

porque a gente tá sossegado agora. A gente tem a galinha, tem o porco, tem o milho, tem a 

horta, tem as coisinhas na roça pra comer. Então, valeu a pena, porque se nós não tivesse, o 

que nós ia fazer agora, pelo menos nós tá sossegado”.49 

A expressão “a gente tá sossegado” tornou-se comum para esses homens e 

mulheres, assim como “estar solto”, “liberto”, como assinalado em outros momentos do texto. 

Compreendo que o “sossego”, a “liberdade”, são valores constituídos a partir de uma 

representação construída como contraposição ao mundo do trabalho para o outro. Se a 

conquista da terra referenda essa expressão, ela torna-se denunciadora daquilo que representa 

o seu inverso: o horário marcado, o patrão, o caminhão de bóia-fria. 

                                                 
48 ENTREVISTA. Evangelista e Nadir. XV de Novembro, Setor I, 02/01/2002. 
49 Idem. 
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Para Seu Geraldo e Dona Severina, semelhante aos demais entrevistados, a terra 

aparece também como sinônimo de um porto seguro. Nela cravaram as raízes. Nela, com 

orgulho, narram a diferenciação do tempo do patrão daquele que se vive no presente, ao 

sentirem-se libertos por estar na terra. Vista como representação de força, torna-se prática, 

fazendo com que desse porto não queiram sair, como assinala Seu Geraldo: 

 
Você tem um emprego hoje, amanhã você não sabe se tem, e aqui óh, tendo 
um pedacinho de terra, você sabe que você morrendo, isso fica aqui. Isso 
aqui não acaba. Agora emprego não, um emprego seu [...] Tem eu um  
emprego hoje, mas amanhã eu não sei se tenho ele. Então a pessoa que quer 
permanecer no lugar, ter uma coisa fixa, então eu acho que ele tem que bater 
atrás e agüentar até o fim pra conseguir um pedacinho de terra, porque, isso 
aqui ele tira o sustento pra ele e pros outros também.50 

 

Não se trata, então, somente de uma travessia, mas de uma luta contínua para a 

permanência no porto, já que, se na trajetória da vida o ir e vir tornou-se uma situação 

constante, “estar fixo”, enraizar-se, é o sonho desses camponeses 51.  

Seu José Munis compreende a história de luta pela terra na região e as lembranças 

resguardadas nos cantinhos da memória como instrumento para que se segure a terra: “[...] o 

que nós pegou, o que chegou na nossa mão”52. O sofrimento é exposto como referência para a 

valorização do que se vive no tempo presente. Nesse aspecto, relembrar não significa mera 

nostalgia, como observou Stolcke (1986) ao discutir a cafeicultura em São Paulo, e, dentro 

dela, os homens, mulheres e capital; saudades de um tempo outro, mas referencial de que os 

tempos foram de dificuldades, porém, também de conquistas. Importa, segundo Seu José, 

“conservar”, “não deixar escapar, segurando até o dia que Deus me tirar daqui”.53 

Como o controle do leme, a terra simboliza a concretização da conquista, expressa 

no sentir como indivíduo e coletivo em determinados momentos, de modo imbricado. 

Evidenciada ainda na conquista material, objetiva, mas ainda subjetiva, por trazer consigo a 

transformação do ser em sujeito condutor de sua vida, ou seja, a conduzir as suas práticas por 

                                                 
50 ENTREVISTA. Geraldo e Severina. São Bento, setor I, 07/05/2002 
51Nas considerações finais de sua pesquisa sobre o assentamento Sul Bonito, em Itaquiraí, no MS, observa 
FARIAS (2002, p.358), diferentemente do que pude apreender pelos campos do Pontal, que das famílias 
assentadas: “Aquelas que conseguiram resistir chegaram ao ponto almejado, não diríamos de chegada, ainda, 
pois o assentamento é o espaço - tempo da travessia, da vida que se vai construindo, quando os projetos 
familiares estruturam-se diante das contingências do rio. A travessia ainda não se completou. O tempo dirá a que 
ponto as famílias chegarão, se mais abaixo ou mais acima do rio, se do outro lado ou se continuarão beirando a 
mesma margem, nas tentativas, nos recomeços, de uma vida sempre incerta. Por isso, nos Assentamento Sul 
Bonito as histórias estão em construção, num enovelamento de conflitos, envolvendo os diversos atores da cena 
social e histórica”.  
52 ENTREVISTA. José e Alice. São Bento, setor I, 07/05/2002 
53 Idem. 



 359 

entre os sonhos que se buscou a vida inteira conquistar. Se controlar o barco é difícil, ter o 

leme nas mãos significa a luta para o encontro de um porto seguro e a tentativa de sua 

conquista, quando da chegada, mesmo que continuando a navegar, muitas vezes em águas 

turvas, naquilo que se sonhara seguro e eterno. 

De terra em terra de outrem, os passos foram trilhados. As mãos calejadas e o 

cansaço são evidenciados em fisionomias que envelheceram antes do tempo no trabalho para 

o outro. Entretanto, a terra traz consigo a esperança por melhores dias. Assim, o olhar do 

pesquisador pode ser tecido para além das marcas de expressão, encaminhando a uma visão 

que, perpassando a violência imposta pelo capital, desemboca na resistência camponesa diante 

das condições marcadas pela vida errante. 

Na persistência em permanecer na terra, negando a lógica que exclui, desenraiza, 

faz da vida a necessidade da constante travessia, esses camponeses desenharam (e desenham), 

cotidianamente, o conformismo e a resistência em práticas e representações que, sob o olhar 

aparente, podem encaminhar somente à resignação, entretanto, nos interstícios da vida 

denunciam a luta, ainda que, por vezes, até mesmo tendo que alguns filhos retornarem ao 

trabalho da bóia-fria. 

Isso não quer dizer que permanecer na terra, nela resistir, não exponha a miséria 

que o capital impõe. Como salientado, a necessidade de novamente retomar o trabalho de 

bóia-fria, vivida por alguns assentados e por seus filhos, é exemplo claro disso. Todavia, traz 

mais que essa percepção, pois enuncia homens e mulheres a construir uma história vivida por 

milhares de camponeses que, cotidiana e criativamente, na terra resistem. 

Se os dados quantitativos, no que diz respeito aos números da reforma agrária, 

demonstram, de certo modo, a partida54, e, assim, para alguns sujeitos, mais a travessia do que 

o porto, isso, costumeiramente, não se dá pela vontade de partir, mas pelas condições 

objetivas que evidenciam a impossibilidade de trabalho na terra para aqueles que se queriam 

“libertos”. Entretanto, o desejo de ser “liberto” depara-se também com as condições 

subjetivas, fazendo com que permaneçam na terra, mesmo sob condições adversas. Assim, é 

ambíguo o campo brasileiro, tal como os campos do Pontal, já que trazem consigo 

determinações oriundas das condições objetivas, mas ainda subjetivas, ambas “re-criadas” no 

cotidiano das lutas, sejam as da “terra de trabalho” ou mesmo as das “transformações sociais” 

pelas praças, avenidas, interior das fazendas, margens de estradas, evidenciando sujeitos que 

                                                 
54 Conforme dados da FAO (1991), a desistência dos beneficiários da reforma agrária, até o ano de 1991, girava 
em torno de no máximo 10%. Sobre a análise desses dados é interessante consultar: ROMEIRO et al.(1994). 
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expressam o desejo de ser mais que uma peça a se engrenar nas determinações que a lógica do 

capital impõe. 

As falas dos camponeses, de uma forma geral, são categóricas na exposição do 

que faz com que permaneçam na terra. Reivindicam ainda, para o tempo presente, mudanças 

econômicas, políticas, sociais, culturais, expostas na narração das relações de conflito com o 

Estado e, por vezes, com a própria organização do MST. São necessárias mudanças, propõem 

esses homens e mulheres, que lidem com o ser sujeito (indivíduo) e o ser coletivo ao mesmo 

tempo, na perspectiva da valorização da identidade e da alteridade que afirmam tecer com a 

luta e com o Movimento, por dele se sentirem parte. Daí a força que a mística da terra, 

somada à mística da transformação social apresentam para a compreensão das primeiras 

experiências de luta deste movimento e organização social pelos campos do Pontal do 

Paranapanema, e porque não, do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Somos como que um ancoradouro para onde chegam milhões de naus. 
Algumas apenas se aproximam de nós. Outras chegam até nós, deixam 
conosco alguns de seus bens. Outras penetram nosso ser, passam a morar 
conosco, quase que se identificam com o nosso ser. E nós vamos nos 
construindo, quais seres humanos, como resultado desses milhares de 
relações que estabelecemos cotidianamente. (GUARESCHI, 1998, p.153) 

 

 

No entrelaçar dos fios que fazem a escrita da história, reconstruir um de seus 

momentos no tempo presente - o das práticas e representações da militância, direção e dos 

assentados no Pontal do Paranapanema em torno da terra -, com o olhar para as lutas de outrora, 

apresentou-se como um desafio constante. Como tecer “algumas considerações”, se a 

intermitência do tema teimosamente se enuncia? Será possível um ponto final, se a história do 

MST está aí a construir-se cotidiana e conflituosamente?  

Por entender a história em construção e o sujeito pesquisador construindo e “des-

construindo” abordagens, propus, então, interpretações possíveis. Enunciados de um tema que, 

por se fazer presente, de forma intensa, em minha história de vida, dificultou a abordagem. 

Entretanto, o que ora apresento, são versões possíveis, na medida em que o olhar deseja enxergar 

um ponto, um foco localizado – mesmo que o tema não se limite a esse foco –, tentando 

interpretá-lo a partir daqueles que o edificaram (e edificam): os camponeses, em vista de suas 

práticas e representações nas primeiras experiências do MST no Pontal do Paranapanema. A 

história e a memória das lutas dos camponeses assentados no São Bento, Che Guevara/Santa 

Clara, na Gleba XV de Novembro, de militantes e dirigentes do MST, tornaram-se esse foco. 

Busquei problematizá-las para que, de algum modo, pudessem projetar a vida e os sonhos que 

esses diversos agentes sociais dimensionaram, numa inter-relação com os problemas levantados 

no percurso da tese. 

Na tentativa de apreender a história e memória dos diversos agentes sociais, priorizei 

a análise das práticas e representações camponesas acerca da terra, fosse a da terra conquistada, 

tendo por referência a família e a “terra de trabalho” ou a que se referia ao espaço dos 

acampamentos e assentamentos, pelo princípio da organização, fortemente enraizados no desejo 

da transformação social.  
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Ancorando-me nos relatos, ou seja, na leitura que os homens e mulheres 

estabeleceram sobre suas vidas, com enfoque para a luta pela terra; por uma nova sociedade; e no 

tempo do assentamento, na luta para na terra permanecer, desejei objetivá-las interpretando-as a 

partir do “real”. Em outras palavras, pelas práticas presentes nos diversos tempos, também por 

representações de sujeitos diversos. Para tanto, tornou-se fundamental ainda o trabalho com as 

publicações do MST no cenário nacional, entre outras fontes, visando compreendê-lo em sua 

interioridade. 

As práticas e as representações vividas e tecidas pelos camponeses em meio à terra e 

ao MST explicitam-se como ações de luta, evidenciadas no que viveram e vivem na pele em 

decorrência das dificuldades do cotidiano dos assentamentos, mas também do que se vive 

(vivera) no espaço público das praças, avenidas, frentes de banco, ocupações de prédios públicos, 

etc. Entendo, dessa maneira, que tais práticas não se dão dissociadas das representações, ou seja, 

daquilo que se sonha, que se visualiza, das utopias que congregam e somam o ser individual em 

meio ao coletivo. Não se dissociam também da mística a fundamentar, para grande parte dos 

assentados, o desejo da “terra prometida” no tempo do acampamento, ou mesmo o desejo de 

permanência na  “terra de trabalho” no assentamento. Já para a militância e a direção, a mística 

de uma sociedade justa, igualitária.  

Desse modo, no percurso da tese tornou-se constante a indagação se a terra 

configuraria a realidade dos campos do Pontal para além da organização (militantes e dirigentes), 

trazendo consigo os valores dos camponeses, em suas práticas e representações. Tomando como 

base esses diversos sujeitos, chego a considerar que os desejos se somam, em determinado tempo, 

principalmente o dos acampamentos, para se diferenciarem no assentamento, mas sem que essa 

diferença suprima o sentido que lhes deu origem, qual seja, a necessidade de na luta permanecer. 

Tanto os militantes e dirigentes, quanto os assentados, de um modo geral, trazem em seus relatos 

o peso que a “terra” imprime. Pode-se dizer que são de natureza diferenciada. Não nego essa 

questão, mas compreendo que a diferença traz consigo a semelhança, ainda que, de forma 

ambígua, por vezes, contraditória.  

Quero dizer com isso que as condições a fazer com que o sem-terra lute (a terra do 

trabalho) e com que os militantes e dirigentes permaneçam continuamente na luta (a 

transformação social), não são dissonantes, pois comungam do desejo de conquista da justiça, 

que na essência da história da questão agrária brasileira quase sempre lhes foi negada. É com a 
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possibilidade de junção dessas forças, desses elementos que conjugam entre si valores diversos, 

que o MST se alimenta e alimenta identidades e alteridades, tendo como cerne a terra e a luta 

para conquistá-la, assim como a luta por novos direitos. Terra que não significa a defesa do Jeca 

Tatu, mas a de homens e mulheres, os quais, se dos direitos costumeiramente estiveram 

excluídos, no tempo presente os apresentam e os querem como reais. A mística da terra dá forma 

e conformação para essa junção de forças, explicitando a caminhada do MST no Pontal do 

Paranapanema e a legitimidade conquistada frente àqueles que representa, bem como lhes 

constitui. Desse modo, mais que um meio de produção, a terra, no universo simbólico do 

camponês, evidencia-se também como o espaço para a família e para a liberdade. Se os militantes 

e dirigentes tendem, por vezes, a elaborar modelos de consciência para se chegar ao socialismo, 

os assentados, de um modo geral, vislumbram a autonomia e a liberdade, o que quer dizer não 

alienar o seu tempo ao patrão, sendo essa posição, em si, uma perspectiva transformadora. 

As representações sociais, ao serem âncora e significação das práticas, elucidam a 

interioridade das mesmas, tornando-as objetivações, materializações quando da conquista, ou 

seja, possibilidades de “transformar uma abstração em quase físico” (LEME, 1993, p.48). Nessa 

perspectiva, as considerações de Sá Jr. (1993) são significativas para se discutir a dinamicidade 

das representações sociais, particularmente a respeito do processo de ancoragem e de objetivação: 

 
Se as imagens existem, se elas são essenciais para a comunicação e compreensão 
sociais, isto é porque elas não são (e não podem permanecer) sem realidade tanto 
quanto não pode haver fumaça sem fogo. Desde que elas devem ter uma 
realidade, nós encontramos uma para elas, não importa qual. Assim, por uma 
espécie de imperativo lógico, as imagens tornam-se elementos de realidade mais 
do que elementos de pensamento. (1993, p.41) (grifos do autor) 
 

Por essa leitura e pelo que se pôde depreender das evidências apreendidas na tese, a 

memória e a história dos camponeses, ao serem expressas como representações tornam-se 

elementos da ação, mais do que do pensamento, pois a mística da terra e, conseqüentemente, da 

liberdade, ao serem fundamentos para as práticas, ao mesmo tempo em que as objetivam, tornam-

nas possíveis de serem realizadas nos diversos espaços em que os sujeitos se fazem presentes, 

seja no cotidiano dos sítios ou no processo de lutas, a partir da organização, como, por exemplo, 

na participação dos assentados em inúmeras ações do Movimento no âmbito regional e nacional. 

Quando saliento as práticas e representações que os camponeses constroem em torno 

da terra, estou pensando nos marcos da memória que podem ser apreendidos tanto nas ações 
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quanto nas significações estabelecidas frente ao que se vive (e vivera). Reforça-se, então, a 

percepção de que as ações, sendo práticas, se tornam também representação do que se 

configurava (e se configura) pelos campos do Pontal. Somado as condições objetivas e subjetivas 

a permear o processo de lutas, chama a atenção o peso das palavras de ordem, dos símbolos, da 

imagem que se desenhava (e se desenha) para além das divisas regionais, expondo para o país o 

que se sucedia (e sucede) na região.  

Ações como a ocupação e o corte das cercas na fazenda Nova Pontal; o “seqüestro” 

dos oficiais de justiça nessa primeira experiência; a matança de bois e o pedágio do leite às 

margens da rodovia SP-613; a edificação do acampamento em inúmeros locais, como nas 

estradas de ferro desativadas, Engenheiro Veras e Noêmia; a plantação de roças coletivas de 

feijão, milho, mandioca, por meio da “ação motorizada”; a queima de tratores e matança de 

animais na fazenda Estrela Dalva; a horta comunitária no acampamento União da Vitória, etc., 

são evidências de práticas que foram fundamentais para o emergir do MST, e o seu 

fortalecimento no Pontal do Paranapanema, somando - e não diluindo - os sujeitos, agentes de 

uma história compartilhada, tanto pelo desejo de conquista da “terra do trabalho”, quanto, 

partindo da terra, para a conquista da reforma agrária e, por que não, de uma nova sociedade. 

Como outras práticas no tempo dessas experiências, destaca-se ainda o trabalho coletivo do grupo 

dos nove e o realizado no interior do assentamento Che Guevara/Santa Clara, que, mesmo tendo 

vida curta, permanecem na memória daqueles que os “experenciaram”, referendando 

representações do que se vivera como princípio coletivo. 

Um outro marco apreendido no setor I do assentamento São Bento refere-se à 

recordação das práticas comunitárias, vistas pelos assentados como representação do sentido de 

comunidade, o que lhes favorece para a permanência na terra, no tempo presente, como, por 

exemplo, na troca de dias de serviço, remetendo-lhes ao mesmo tempo para valores envoltos na 

cultura, na religiosidade (como os festejos de aniversário, casamentos, novenas, terços) 

partilhados entre o grupo do “Santo Antonio”. Nesse sentido, compreendo que as práticas se 

tornam representações, e as representações realimentam as práticas. Não se dão de forma 

dissociada, existindo antes no pensamento do que na objetividade da vida, já que o pensamento 

não antecede a ação, assim como a ação não se desloca do pensar, como se possível fosse 

existirem as práticas sem se fazerem representar, sem se fazerem significar.  
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Ressalta-se o fato de que os militantes e dirigentes emergiram da condição de 

acampados ou de assentados para a de representantes do MST. Alguns carregam consigo, 

ambiguamente, a característica de ser assentado, militante e dirigente ao mesmo tempo. Deriva 

daí o fato de que a raiz para essa identificação continua sendo a terra. Foi a luta pela terra que fez 

nascer o Movimento; é da terra que retiram forças para a permanência na luta. É para “além da 

terra”, vista como o sinônimo da propriedade privada ou do “individualismo”, que se visualizam 

as novas práticas na luta pela reforma agrária, e pelo que se sonha como utopia de um futuro 

melhor, de uma sociedade justa. 

Para a compreensão das práticas e representações, uma das possibilidades talvez 

esteja na ambigüidade entre o ser sujeito e o meio em que vive; entre o individual e o coletivo; a 

objetividade de ser camponês frente à violência simbólica e material vivida cotidianamente, e a 

subjetividade fundamentada no desejo de permanecer nessa condição, mesmo vivendo as 

intempéries que a vida na terra apresenta. Se a terra torna-se a âncora, ou seja, o sustento para as 

práticas e representações de grande parte dos assentados, não se nega, como salientado, que é a 

transformação social, o desejo de inverter a ordem de injustiça, que faz com que os militantes e 

dirigentes permaneçam na luta e fundamentem a organização do MST. 

Se existe esse “fosso” entre os desejos dos assentados e os da organização, como 

pensar a força que o MST imprime para os camponeses que nele se inserem, assim como para as 

representações que a sociedade elabora sobre esse Movimento? Retomo o eixo, a âncora da terra, 

para compreendê-la como espaço de conservação, mas ao mesmo tempo da emergência do novo, 

da transformação. Daí a junção de forças, o imbricar entre ser assentado e ser organização, entre 

o desejo de ser camponês e perceber que, em momentos específicos, ao ver-se ameaçado de 

permanecer nessa condição, compreende então a necessidade de fazer emergir novos valores e 

novas frentes de luta. Isso eu pude encontrar pelos campos do Pontal, principalmente pelas 

evidências apreendidas nas memórias de luta, o que destoa da leitura de Bernardo M. Fernandes 

(1994) de que, por inexistir, nessa região, a preparação anterior de grupos de base, tais práticas 

desembocaram nas “ações massivas”, mas não na emergência da “consciência política”; como se 

as práticas se dessem num outro tempo que não o de seu “fazer-se”, como se a consciência da luta 

antecedesse à própria luta. 

Em vista da pesquisa realizada, posso salientar que, se para os camponeses 

assentados, a terra é a mola propulsora, tornando-se o eixo central de suas práticas, evidenciando 
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os sonhos presentes em suas histórias de vida num tempo anterior ao acampamento, para 

permanecer como epicentro no assentamento, torna-se, no cotidiano, também a revelação e 

representação de injustiça, ao possibilitar a percepção dos que não tem o acesso a ela, e mesmo 

daqueles que nela não conseguem permanecer. Dessa maneira, a terra torna-se mais que terra, já 

que passa a ser sinônimo de luta e de revelação da injustiça. Ressalto que a palavra “luta” é parte 

costumeira dos relatos, tanto nos da militância e direção, quanto dos demais assentados, ao se 

referirem ao trabalho na terra, que se assemelha à luta, é dela oriundo. 

São os camponeses, homens e mulheres, e não o capital, o cerne desta tese. São 

também as práticas e representações que tecem acerca da terra e da luta para conquistá-la ou nela 

permanecer, vivendo-na como potencialidade da vida e do trabalho. Isso não quer dizer que se 

negue o peso cotidiano que o capital imprime nas relações de trabalho e de vida que cercam esses 

sujeitos, mas a preocupação em compreender as práticas de resistência camponesa frente a esse 

quadro de violência.  

A mística da terra torna-se reveladora da força que o Movimento Sem Terra 

historicamente alimentou. Se a conquista da terra para a organização é um primeiro passo, como 

reforçado no percurso de toda a tese; para os sem-terra, em sua maior parte, parece ser o porto, a 

chegada. São significações que, num primeiro olhar, parecem díspares, mas trazem consigo 

elementos comuns a constituir a diversidade e a evidenciar a utopia de uma terra de trabalho, mas 

também de uma nova sociedade, as quais tornam-se sinônimos na caminhada estabelecida pelos 

camponeses ao longo da história. Tais questões estiveram na gênese do MST, e permanecem 

dando corpo e vida a esse Movimento no tempo presente. 

O item final, “A terra para a Liberdade”, busca evidenciar o fato de que, para os 

camponeses assentados, a liberdade só se torna possível pela conquista da terra. Liberdade que, 

para a organização do MST se dá na luta por transformações sociais, as quais impliquem na 

conquista de direitos, que, conforme os relatos dos dirigentes e militantes, não podem se dar no 

interior do sistema capitalista. Seria a própria superação desse sistema, a possibilidade de 

materialização dos sonhos, o que conduz as práticas da organização. Mas, o que chama a atenção 

nesse movimento e organização social, partindo de sua potencialidade revolucionária, explicitada 

nos princípios de suas publicações, é o fato de lidar, no plano prático, contraditoriamente à sua 

teoria, com o que existe da força concentrada na “conservação”, ou seja, nos camponeses e na 

terra. Sendo assim, compreendo que há uma espécie de simbiose entre os sonhos de 
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transformação da sociedade e a força que a terra exprime, ou seja, na possibilidade do 

enraizamento para o camponês, na evidência de que não se faz mais necessária a partida. 

Entrementes, essa evidência também se dá no plano de lutas, da junção entre o velho e o novo. 

Vale dizer, a existência da raiz, da tradição de ser camponês, bem como do que emergiu enquanto 

novo: a percepção de direitos historicamente usurpados numa apreensão que também pode se dar 

no cotidiano da produção. 

Os assentamentos, se vistos por esse prisma, podem expressar espaços e 

potencialidades comumente não visualizados por grande parte dos teóricos e assessores do 

Movimento, caso esses compreendam que o desejo de “estar em cima da terra” também pode 

referendar novas formas de luta, as quais não se limitam “às conquistas imediatas”, ao acesso a 

créditos ou renegociação de dívidas, por poderem demonstrar o desejo do direito a educação, 

saúde, lazer, etc. Considerar que o acesso à terra, de forma individual, seja o aprisionamento da 

consciência ou o reflexo do “individualismo” dos camponeses, não contribui para a percepção da 

força dos homens e mulheres que se encontram “em cima da terra”. Se a terra passa a ser vista 

também como propiciadora da luta e da liberdade, independente da sua forma de exploração, 

torna-se, então, um forte elemento para que o MST permaneça como expoente e representação 

das lutas camponesas no tempo presente. 

Se os debates, no interior da organização do MST - semelhante aos partidos de 

esquerda e demais movimentos e organizações sociais - se voltam, na atualidade, para os 

impactos funestos da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), dos transgênicos, etc., enredando o Brasil e os demais países nessa teia de 

relações, essa discussão não se sustenta e encontra amparo em meio à sociedade somente pelo 

caráter político que ela congrega, ou por revelar questões que se fazem prementes para se pensar 

o futuro de nosso país e do continente, mas pela força que o MST encerra, por trazer, em sua 

gênese e história, a coragem de questionar, por meio daqueles que viviam (e vivem) nas margens, 

os fundamentos de uma sociedade centrada no domínio da terra e da gente.  

Compreendo que a terra  - e a sua forma de exploração por parte dos assentados -, se 

vista para além do caráter de “conservadorismo” que a organização por vezes lhe imputa, em sua 

teoria, traz consigo, a partir das práticas das pessoas comuns, a potencialidade para a sua 

percepção também carregada de um caráter revolucionário, de transformações de valores,  

mantendo-se ainda como a conservação da raiz. Chego a essas considerações compreendendo 
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que, por vezes, as práticas e representações dos agentes a compor o MST são mais ricas que a 

teoria da organização. E essa percepção torna-se importante, já que a prática (somada à teoria) é 

tida para o Movimento como princípio condutor de suas ações. Evidencia-se essa questão, em 

vista dos valores que permanecem no ser indivíduo e coletivo amalgamado; nos fatores subjetivos 

e objetivos, expressos na inter-relação de fatores envoltos na cultura, na política, na economia, na 

religiosidade, etc., sem necessariamente a sobreposição de uma ou outra dimensão. Há, sem 

dúvidas, prioridades nas práticas e representações, de acordo com o cotidiano dos assentados e o 

contexto de lutas do Movimento. Porém, pelo Movimento compor-se desse mosaico de histórias e 

memórias, da diversidade de ações, as práticas se dão intercaladas, em tempos que se misturam. 

O tempo da colheita pode ser o tempo da luta coletiva, desde que se perceba a importância da 

colheita, da luta cotidiana, com o mesmo peso que o tempo da organização requer. 

Nessas breves considerações, permanece a angústia que o cotidiano da pesquisa 

apresentou, quer pela incerteza se essa viria contribuir de algum modo para os sujeitos 

pesquisados, ou mesmo no trabalho de campo, momento em que os camponeses ao contarem as 

suas histórias, reivindicavam para o presente o reconhecimento de sujeitos de direito, na 

exposição, muitas vezes, de necessidades e carências que fugiam ao alcance desta pesquisa no 

sentido de resolvê-las, logo que imediatas e concernentes particularmente às ações do Estado.  

Permanece, todavia, o prazer de trabalhar um tema em que, se existe a angústia e o 

“peso”, a “leveza” também se fez presente, em inúmeras situações, como no contentamento em 

percorrer estradas que, na atualidade, desenham à sua volta, roçados, casas, jardins, em espaços 

nos quais anteriormente eram somente latifúndios; no ouvir histórias de vidas marcadas pela 

trajetória de sujeitos de teimosia; ou mesmo no tempo de “descanso”, ao olhar o horizonte pelas 

portas de uma casa, a de meus pais, e ver nas plantações à volta e nas “cabecinhas de gado”, 

concretizado o sonho de uma vida inteira. Sentimentos difíceis de serem enunciados, pois mistura 

de paixão e de razão a conduzir a tese em todo o seu percurso. Restam as dúvidas sobre o que 

prevaleceu na escrita, se a objetividade da pesquisa ou a subjetividade do pesquisador. O que 

desejei foi uma inter-relação de sentidos, de dimensões múltiplas da vida a explicitar o fazer-se 

dessas histórias e a sua escrita, visando enunciar que a paixão e a razão foram condutoras de 

meus passos e daquilo que sonhei alcançar, por mais difíceis que tenham sido os caminhos... 

Difíceis até os últimos momentos, pois no tempo em que escrevo essas considerações, 

acompanho pela imprensa escrita e televisiva o entoar de matérias referentes ao MST em todo o 
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país, com enfoque para as suas práticas de luta no Pontal do Paranapanema, a exemplo do 

acampamento organizado em Presidente Epitácio, afora vários outros erigidos na região. Percebo 

então o quão difícil é discutir esse Movimento no presente. Estou referindo-me, particularmente, 

ao ocorrido em fins de 2002, visto como um marco da história do Brasil, por trazer para o 

governo do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, e nele Luis Inácio Lula da Silva, um operário, 

eleito presidente da República. O MST, semelhante a outros movimentos e organizações de luta, 

vive nesse cenário, como observam os seus assessores e analistas, um governo em disputa, em 

que a esperança - sentido expressamente forte para os pobres do campo e da cidade - ainda se 

mostra como o alimento para esse movimento e organização social. O que virá do tempo que se 

apresenta é uma incógnita... Mas, o interessante é perceber que, se por um lado o governo dialoga 

com os movimentos sociais, inclusive, causando polêmicas intensas como, por exemplo, pelo fato 

de o presidente ter colocado o boné do MST num encontro com membros desse Movimento, por 

outro, o Movimento Sem Terra, dentre inúmeros outros movimentos que se fazem presentes pelos 

campos de nosso país, de forma contínua, não se exime de tecer ações, costurá-las, dar 

continuidade as suas representações, levantando acampamentos pelas margens das estradas, por 

meio de práticas, vistas, no meu entender, como alimento para a sua sobrevivência, ao denunciar 

a latência, ainda nesse tempo, da questão agrária e, mais que isso, a justiça social ainda por ser 

conquistada. Evidencia-se, ainda no tempo presente, no que se refere aos campos do Pontal, a 

permanência do olhar da mídia centrado no personagem, como se fosse possível a compreensão 

do MST a partir de uma única e exclusiva representação. 

Recorro ao início da tese, e assumo novamente, não ser possível a neutralidade. 

Então, deixo-me levar por caminhos tecidos pelas evidências. Mas esse “deixar levar” não quer 

dizer a inexistência da crítica ou a falta de percepção de que a história não é e nem se dá do modo 

como queremos, ainda que os nossos desejos e o nosso olhar determinem, de certo modo, o foco 

de sua escrita. Busco fazer das evidências históricas o material empírico para essa análise, 

visando contribuir para o entendimento do MST, em seu interior, compreendendo que ele traz 

consigo ambigüidades, resultantes do meio em que as práticas e as representações são vividas e 

fabricadas. Porém, as ambigüidades dos sujeitos, como diria Chauí (1986) não exprimem a 

negatividade, mas a possibilidade de serem apreendidas em seu “fazer-se”, em suas vitórias e 

derrotas, de forma dialógica, de forma humana. 
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