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RESUMO 

 
 

 
Este trabalho analisa as possibilidades educativas nas ações coletivas do MST. Elas se desdobram em 

conhecimentos? Quem conhece? Sob qual perspectiva conhecemos? Como, em suas ações cotidianas, os Sem 
Terra vão demonstrando seus conhecimentos? Nesse diálogo, entram diferentes vozes em perspectiva polifônica. 
A recusa de silenciar as vozes ‘subalternizadas’ por essa sociedade hegemonizada pelo capital, no plano 
econômico, e pela razão no epistemológico, nos obrigou a re-pensar as experiências cotidianas da formação 
humana dos Sem Terra como um intercâmbio constante de consciências, onde nas interações mediadas pela 
práxis política, social e econômica vão se formando “inédito viáveis”. A inseparabilidade entre técnica-
tecnologia-equipamentos e a forma de pensar de quem os produziu, a indissossiabilidade entre os meios e os fins, 
nos obriga a pensar que, também, nas ciências não é possível utilizar um conhecimento que subalterniza para 
libertar. Daí, uma tentativa radicalmente comprometida com a libertação epistemológica. Não queremos pensar a 
partir da idéia de ‘dominar’ o conhecimento ou a natureza para nos ‘libertarmos’, também não queremos pensar 
em “elevar o nível de consciência”, acreditamos que essa é uma postura colonialista que muitas vezes 
reproduzimos sem a necessária crítica. Por outro lado, reconhecemos que o conhecimento, muitas vezes, 
considerado apenas diferente, é, em nossa sociedade, desigual. Buscamos na lei do “desenvolvimento desigual e 
combinado” formas de compreender a inter-relação dialética entre a permanente subalternização do 
conhecimento e a manutenção da subalternização econômica, social e cultural.. É sob essa perspectiva, que a 
Reforma Agrária, defendida pelo MST, apontando a agroecologia como alternativa econômica e ambiental 
sustenta, em nosso entendimento, uma outra ‘ruptura’ científica, por recuperar os saberes populares, como 
legítimos saberes em diálogos com os saberes científicos eticamente comprometidos com a sociedade socialista. 
Tentamos identificar como a “escola do campo” , como espaço de resistência ao processo escolar hegemônico, 
tem dialogado com esses saberes produzidos na luta. Apontamos ainda, alguns desafios que são permanentes 
para o MST : como se organizar de forma a responder demandas sociais que variam de época para época? Como 
organizar o trabalho (coletivização x unidades familiares x o que fazer com o trabalho artesanal)? Como 
promover uma formação dialógica? Como manter economicamente a organização e a luta? Como articular a luta 
pela Reforma Agrária com a luta pelo socialismo? A epistemologia da luta pela Reforma Agrária, na forma que 
vem sendo implementada pelo MST, pode apontar possibilidades. Ou não... 
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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo analiza las posibilidades educativas en las acciones colectivas del MST. ¿Se desdoblan ellas 
conocimientos? ¿Quién conoce? ¿Bajo qué perspectiva conocemos? ¿Cómo en sus acciones cotidianas van los 
Sin Tierra demostrando sus conocimientos? En este diálogo entran diversas voces en perspectiva polifónica. La 
recusa a silenciar las voces ‘subalternizadas’ por esta sociedad hegemonizada por el capital en el plano 
económico y por la razón en lo epistemológico, nos obligó a repensar las experiencias cotidianas de los Sin 
Tierra como un intercambio constante de conciencias, donde en las interacciones mediadas por la praxis política, 
social y económica se van formando “inéditos viables”. La inseparabilidad existente entre técnica-tecnología-
equipamientos y la forma de pensar de quien los ha producido, la indisolubilidad entre los medios y los fines nos 
obliga a pensar que tampoco en las ciencias es posible usar un conocimiento que subalterniza para libertar. De 
ahí surge una tentativa radicalmente comprometida con la liberación epistemológica. No queremos pensar a 
partir de la idea de ‘dominar’ el conocimiento o la naturaleza para liberarnos. Tampoco queremos pensar en 
“elevar el nivel de conciencia”. Creemos que esa es una postura colonialista que muchas veces reproducimos sin 
la crítica necesaria. Por otro lado reconocemos que el conocimiento, aunque muchas veces considerado apenas 
como diferente, es en nuestra sociedad, desigual. Buscamos en la ley del “desarrollo desigual y combinado” 
formas de comprender la interrelación dialéctica existente entre la permanente subalternización del conocimiento 
y el mantenimiento de la subalternización económica, social y cultural. Es bajo esta perspectiva que la Reforma 
Agraria defendida por el MST apunta la agro-ecología como alternativa económica y ambiental que sustenta, 
según nuestro entendimiento, otra ‘ruptura’ científica por recuperar los conocimientos populares como legítimos 
conocimientos en diálogos con los conocimientos científicos éticamente comprometidos con la sociedad 
socialista.  Intentamos identificar de qué manera la “escuela del campo”, como espacio de resistencia al proceso 
escolar hegemónico, ha dialogado con esos conocimientos populares producidos en la lucha. Señalamos aún 
algunos desafíos que son permanentes para el MST: ¿Cómo organizarse de modo a responder a demandas 
sociales que varían de época en época? ¿Cómo organizar el trabajo (colectivización x unidades familiares x qué 
hacer con el trabajo artesanal)? ¿Cómo promover un forma dialógica? ¿Cómo mantener económicamente la 
organización y la lucha? ¿Cómo articular la lucha por la reforma agraria con la lucha por el socialismo? La 
epistemología de la lucha por la reforma agraria, de la manera que viene siendo implementada por el MST, 
puede apuntar posibilidades. O no... 
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PRÓLOGO 
 

 
(Foto: Carlos Carvalho – EJA – Assentamento MST – ES) 

 
Questionamentos de um aluno quase alfabetizado a um professor quase analfabeto 

(Zé Pinto) 
 

É certo que eu não sei ler nem escrever 
E talvez por isso ache desperdício 

Que eu possa ter acesso a um livro 
Então fico pensando: 

Não teria eu um bom motivo pra querer um livro? 
Abraçar um livro. 

Pra tentar soletrá-lo?  
Ora, mina cátedra ignorância 

Me leva a acreditar 
Que nós dois precisamos entender 

Duas coisas fundamentais: 
Eu, de que não sou tão analfabeto 

Quanto você pensa 
E você, de que não está tão alfabetizado 

Quanto eu penso 
Só assim, poderá ter a grandeza 

De me ensinar alguma coisa 
Só assim, terei a grandeza 
De aprender alguma coisa 

Ou, quem sabe, um pouco mais? 
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Em uma noite fria no mês de junho, do ano de 2004, em Faxinal do Céu, uma pequena 

cidade no interior do Paraná, acontecia o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras de 

Reforma Agrária – Regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. O encontro tinha como objetivo a 

troca de experiências e a busca de pistas para elaboração de um Currículo Mínimo, em relação 

a conteúdos e práticas que pudessem orientar a Educação de Jovens e Adultos nos 

acampamentos e assentamentos. 

A idéia era elaborar o currículo a partir da sistematização do que já vem acontecendo 

nas práticas educativas em assentamentos e acampamentos. O encontro constituía-se de mesas 

de debates pela manhã, socialização de experiências à tarde e atividades culturais à noite. 

Numa dessas noites a atividade era a apresentação de depoimentos de alguns/mas1 

militantes educadores/as de Jovens e Adultos. O objetivo era que eles/as, falando sobre como 

entendiam e sentiam a militância na área da educação, pudessem incentivar e animar para que 

outros/as se engajassem com mais intensidade no trabalho educativo e nas lutas pelo direito à 

educação do campo. 

Um desses depoimentos foi o de Luisinho, militante do MST do estado do Paraná. 

Luisinho é músico, discípulo de Zé Pinto2, com o violão na mão chegou ao Palco do Teatro, 

onde aconteciam as plenárias do Encontro e começou: 
 
Pediram para eu dar um depoimento sobre o que a militância na educação 
influenciou na minha vida. Sou filho de bóia fria. Nasci em 1974. Meu pai era 
pequeno agricultor, depois ele perdeu a terra para o Banco e aí a gente morava num 
lugar, arrendava meio alqueire aqui, meio alqueire ali, plantava, quando chegava a 
hora de colher o contrato terminava. 
Eu não estudei quando era pequeno, parei na segunda série. Eu só sabia escrever 
meu nome e até 5. Aí comecei a ficar mais velho e aí com 8, 9 anos já fui para a 
enxada ajudar a família, aí quando eu tinha 14 anos a gente foi trabalhar numa 

                                                 
1 Apesar de concordar que a flexão de gênero pode tirar a fluidez do texto,  por opção política optei por mantê-la 
2 Cantor e compositor militante do MST desde as primeiras horas, vem sendo responsável pela Frente de Música 
do Setor de Cultura do Movimento. Sua participação em cursos com a presença da Juventude, encanta os jovens 
que, muitas vezes, se referenciam nele, no seu jeito de vestir, de falar, de cantar, de encantar... 
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fazenda. E aí o pessoal do MST chamou a gente para fazer a luta pela terra. Não para 
acampar, mas para conquistar aquela fazenda. Durante quatro anos fomos 
despejados quatro vezes. Em um desses despejos fui preso, passei 24 dias na cadeia. 
Isso definiu minha vida, quando eu vi a polícia botando fogo nos barracos e minha 
mãe chorando eu disse é isso mesmo que eu quero. Isso foi em 1996. 
Uma das coisas que me puxou foi à música. Eu já cantava quando era pequeno, na 
Igreja. Em 1999 eu comecei a me envolver na militância, participei do I Encontro da 
Juventude na UNICAMP, aí o pessoal da Educação me chamou para participar de 
um encontro preparatório da Educação de Jovens e Adultos. Só que eu só tinha a 
segundinha e só sabia escrever meu nome e até 5. Aí eu concluí a 4º série e depois o 
pessoal do setor [de educação] organizou outro curso e eu terminei até a 8º série. 
Eu fui me alfabetizando, lendo cartilhas, lendo jornal e copiando o que os assessores 
escreviam no quadro. Às vezes eu nem sabia o que escrevia.. 
Aí eu digo para vocês se a gente quer mudar o Brasil, a gente precisa ocupar o 
latifúndio do saber. A gente tem que se desafiar a aprender. 
Hoje eu faço o curso Realidade Brasileira, a gente estuda Florestan Fernandes, Caio 
Prado, Paulo Freire e outros. Quando estudei Darcy Ribeiro, a formação do povo 
brasileiro eu fui aprendendo quem eu sou, fui me descobrindo e aprendi que educar 
não é só na sala de aula, nem só na escrita, a poesia, o teatro e uma infinidade de 
coisas. Por isso tenho me aprofundado na história do nosso estado do Paraná e 
através da música eu posso ajudar outros companheiros e companheiras a aprender , 
a terem acesso, a conhecer o que a humanidade já acumulou. Eu descobri que a 
gente pode caminhar, aprendendo e fazendo o próprio caminho. “A alma da 
revolução brasileira é cultural também”. 
 

 Este depoimento abre essa dissertação, que pretende refletir sobre as possibilidades 

educativas nas ações coletivas do MST. A história de Luisinho é singular, mas não tão 

diferente de tantas outras espalhadas pelo Brasil. Ela nos provoca. 

 Nos ajuda a pensar sobre nosso país. Sobre o que significou (e continua significando) 

tantos séculos de colonização e endocolonização. De tentativas de destruição dos 

conhecimentos e resistências populares e das insistências e lutas contra essas tentativas. 

 Com essa provocação podemos (re)começar esse diálogo polifônico, onde eu, o autor-

escritor, você, leitor-autor e tantos/as outros co-autores/as seremos chamados a pensar, dizer 

e agir sobre e com o mundo em movimento, intercambiando experiências e consciências. 
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(RE)COMEÇANDO NOVOS E ANTIGOS DIÁLOGOS 

As primeiras perguntas 

 
(Foto: Maria da PUC – Coletivo de Educação – Acampamento Terra da Paz, BR 393 – Dorândia – Barra do Piraí – 2003) 

 
Poetas niversitário, 
Poetas de Cademia,  
De rico vocabularo  
Cheio de mitologia;  
Se a gente canta o que 
pensa,  
Eu quero pedir licença,  
Pois mesmo sem 
português  
Neste livrinho apresento  
O prazê e o sofrimento  
De um poeta camponês.  
   

Foi os livro de valô  
Mais maió que vi no 
mundo,  
Apenas daquele autô  
Li o premêro e o segundo;  
Mas, porém, esta leitura,  
Me tirô da treva escura,  
Mostrando o caminho 
certo,  
Bastante me protegeu;  
Eu juro que Jesus deu  
Sarvação a Filisberto.  
   

Eu nasci aqui no mato,  
Vivi sempre a trabaiá,  
Neste meu pobre recato,  
Eu não pude estudá.  
No verdô de minha idade,  
Só tive a felicidade  
De dá um pequeno insaio  
In dois livro do iscritô,  
O famoso professô  
Filisberto de Carvaio.  
   
No premêro livro havia  
Belas figuras na capa,  
E no começo se lia:  
A pá — O dedo do Papa,  
Papa, pia, dedo, dado,  
Pua, o pote de melado,  
Dá-me o dado, a fera é má  
E tantas coisa bonita,  
Qui o meu coração parpita  
Quando eu pego a 
rescordá.  
   

Depois que os dois livro 
eu li,  
Fiquei me sintindo bem,  
E ôtras coisinha aprendi  
Sem tê lição de ninguém.  
Na minha pobre linguage,  
A minha lira servage  
Canto o que minha arma 
sente  
E o meu coração incerra,  
As coisa de minha terra  
E a vida de minha gente.  
   
Poeta niversitaro,  
Poeta de cademia,  
De rico vocabularo  
Cheio de mitologia,  
Tarvez este meu livrinho  
Não vá recebê carinho,  
Nem lugio e nem istima,  
Mas garanto sê fié  
E não istruí papé  

Com poesia sem rima.  
   
Cheio de rima e sintindo  
Quero iscrevê meu 
volume,  
Pra não ficá parecido  
Com a fulô sem perfume;  
A poesia sem rima,  
Bastante me disanima  
E alegria não me dá;  
Não tem sabô a leitura,  
Parece uma noite iscura  
Sem istrela e sem luá.  
   
Se um dotô me perguntá  
Se o verso sem rima 
presta,  
Calado eu não vou ficá,  
A minha resposta é esta:  
— Sem a rima, a poesia  
Perde arguma simpatia  
E uma parte do primô;  
Não merece munta parma,  
É como o corpo sem arma  
E o coração sem amô.  
   
Meu caro amigo poeta,  
Qui faz poesia branca,  
Não me chame de pateta  
Por esta opinião franca.  
Nasci entre a natureza,  
Sempre adorando as 
beleza  
Das obra do Criadô,  
Uvindo o vento na serva  
E vendo no campo a reva  

Pintadinha de fulô.  
   
Sou um caboco rocêro,  
Sem letra e sem istrução;  
O meu verso tem o chêro  
Da poêra do sertão;  
Vivo nesta solidade  
Bem destante da cidade  
Onde a ciença guverna.  
Tudo meu é naturá,  
Não sou capaz de gostá  
Da poesia moderna.  
   
Dêste jeito Deus me quis  
E assim eu me sinto bem;  
Me considero feliz  
Sem nunca invejá quem 
tem  
Profundo conhecimento.  
Ou ligêro como o vento  
Ou divagá como a lêsma,  
Tudo sofre a mesma 
prova,  
Vai batê na fria cova;  
Esta vida é sempre a 
mesma.    
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Se todo ponto de vista é a vista de um ponto, (re)começo pelo meu ponto. 

Este não é um texto autobiográfico, mas é impossível apresentá-lo sem dizer meu 

ponto no mundo. Deste ponto, sinto o mundo e as relações que nele se estabelecem de uma 

forma única. Essa forma de estar no mundo, com minha subjetividade, minha história e meu 

lugar, permitem que eu veja e pense o mundo de uma forma única. Ao dizer que  sinto o 

mundo de forma única, não quero dizer que seja o único que sinta o mundo. 

Na minha forma de sentir, compreender, estar no mundo, estão presentes outras 

formas, com as quais me relaciono e vão me tornando o que sou. “Eu não posso passar sem o 

outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, 

encontrar o outro em mim” (Bakhtin, 2003: 342)  

Sentir-estar o mundo, plural e coletivo, de uma forma única nos permite a riqueza do 

diálogo. O movimento de ir me tornando, de ir me formando, de ir me relacionando no mundo 

é um movimento coletivo, que envolve outras pessoas. Família, escolas, participação política, 

amigos, informações da imprensa, leituras, conversas com conhecidos, sensibilidades, 

intuições e outras formas de sentir-estar, vão me constituindo e se refletindo neste texto. 
Não se trata da análise da consciência sob a forma de um eu único e singular, mas 
precisamente da análise das interações de muitas consciências, da análise não de 
muitas pessoas à luz de uma só consciência, mas precisamente de muitas 
consciências isônomas e plenivalentes [...] eu tomo consciência de mim e me torno 
eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro e com auxílio do 
outro. Os atos mais importantes, que constituem a autoconsciência, são 
determinados pela relação com outra consciência. (Bakhtin, 2003: 341) 
 

Minha vinculação com a luta pela terra é umbilical. Filho de trabalhadores rurais, 

nasci no campo, onde passei grande parte de minha vida. Sofri diretamente os efeitos da 

concentração da terra e de uma política agrícola que só beneficia o latifúndio. Meu pai, falido 

como pequeno agricultor, se tornou trabalhador rural assalariado, nunca teve entretanto 
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carteira de trabalho assinada. Sua experiência de pequeno produtor, fez com que se 

assalariasse como “administrador” de uma granja de produção de café e de frangos no interior 

de Minas (em Pedralva, onde nasci em 1970); depois nossa família retorna para Santa Isabel, 

(onde nasceram meu pai e minha mãe e onde moravam meus avós paternos), um pequeno 

Distrito de Valença no Estado do Rio de Janeiro. Era uma nova tentativa de sobreviver como 

pequeno produtor de frangos. 

Fracassada mais esta experiência, mudamos para Quatis em 1975 (nesta época Quatis 

era um Distrito de Barra Mansa, que se emancipou em 1990). Foi na zona rural deste lugarejo 

que passei meu tempo de criança, morando em várias granjas de produção de frangos. Como 

trabalhador assalariado, meu pai sempre estava sujeito a demissão. Não foram poucas as vezes 

que isso aconteceu, seja por vontade própria, ou do patrão. 

As casas onde morei, em geral, não tinham energia elétrica, também não era comum 

ter vizinhos por perto. Com isso, meu tempo de criança foi muito solitário. Meu irmão, com 

idade mais próxima, é seis anos mais velho e brincava de outras coisas, tinha outras relações. 

A Escola que eu freqüentava ficava na “Zona Urbana” do distrito, distante em média 

três quilômetros de onde morava. Ir e vir da escola era um exercício que cumpria com 

satisfação. Na escola era discriminado por ser “da roça”, mas ali encontrava outras crianças e 

podia, limitadamente brincar. Para superar o preconceito, por ser “da roça”, me dedicava aos 

estudos. Lembro de noites passadas à luz de lampião estudando. Com o tempo, fui ganhando 

o respeito e amizade de “velhos” e queridos amigos. 

Em 1982 comecei a “militar” em organizações políticas. Recordo de uma greve de 

professores, em que nós, alunos do Colégio Cinecista Roberto Silveira, paramos o colégio, 

para que os grevistas não fossem punidos. 

Só fui morar, pela primeira vez, em uma casa com energia elétrica em 1986, quando 

comecei a trabalhar de forma assalariada. Nesse meio tempo comecei a fazer parte da CPT – 

Comissão Pastoral da Terra; a participar da luta pela reforma agrária e, neste mesmo ano, 

ajudei a organizar a ocupação da Fazenda Pinheiral, em Pinheiral – RJ (naquela época Distrito 

de Piraí), até hoje tenho amigos no Mutirão da Paz, comunidade resultante dessa ocupação. 

Aprendi nesse processo que a democratização da terra em nosso país, será resultado da 

luta dos trabalhadores. Depois de alguns anos, vim confirmar, na elaboração teórica de vários 

sociólogos o que já tinha aprendido nas “trombadas” da vida. A terra nesse país, só será 

democratizada pelas lutas dos trabalhadores. 
Minha posição é que a Reforma Agrária do ponto de vista do desenvolvimento 
capitalista, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas no campo 
não é mais uma necessidade, seja para a burguesia, seja para as classes produtoras. 



 17 

Isso não quer dizer que ela não seja uma possibilidade. Quer dizer apenas que a 
Reforma Agrária hoje, na década de 80, é uma necessidade dos trabalhadores rurais, 
não mais do patronato brasileiro. Se houver reforma agrária ela será feita pela luta 
dos trabalhadores, não mais pela necessidade intrínseca do desenvolvimento 
capitalista. A possibilidade de essa reforma agrária ser feita de forma massiva me 
parece que se prende exatamente à correlação de forças entre o conflito capital 
trabalho no campo brasileiro (Silva, 1994: 142) 
 

A questão agrária e sua contemporaneidade, as conseqüências políticas, econômicas, 

sociais e culturais da concentração da terra e as propostas de Reforma Agrária serão 

analisadas no próximo capítulo, quando voltaremos ao debate sobre para quem a questão 

agrária persiste como um problema. 

Em 1988, assessorei os parlamentares municipais do Partido dos Trabalhadores, em 

1991 fui convidado para participar da Gestão Petista em Angra dos Reis, onde morei até julho 

de 1996 e onde fiz Faculdade de Pedagogia, curso oferecido por um convênio entre a 

Prefeitura e a Universidade Federal Fluminense. Ainda em 1996, voltei para Barra Mansa e 

me re-encontrei com a luta pela terra. 

Nesta época o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra começava a 

organizar a ocupação da Fazenda do Salto, cujas histórias você lerá ao longo deste trabalho. 

Participar do Movimento era, para mim, re-encontrar minhas raízes. Durante o exame de 

qualificação, a Professora Carmem Perez me fez uma pergunta pertinente: re-encontrar suas 

raízes, ou uma opção? Coloquei-me a pensar e acho que as duas coisas. Participar do MST é 

uma opção política ideológica, mas é também, re-encontrar minhas raízes, minhas origens 

culturais, fincadas na terra e irrigadas com o suor de meus pais, de meus amigos e com o 

sangue de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras que cometem o pecado de sonhar e lutar 

por um mundo mais justo; crime que na sociedade capitalista, muitas vezes, é punido com a 

morte. 

É, também, do ponto de vista de minha militância no MST que comecei a observar 

como os sem-terra que chegam aos acampamentos vão se transformando no “movimento do 

Movimento” e pude compreender que a Ação coletiva do MST tem uma importante dimensão 

educativa. Mas como isso acontece? Essa é a questão central nesse trabalho, buscar uma 

compreensão de como algumas ações coletivas, das quais fui sujeito-pesquisador, podem ter 

contribuído para alterar a relação dos participantes com o mundo. 

Na primeira parte, trato de demarcar minha concepção epistemológica e suas 

implicações na pesquisa 

Na segunda, faço um pequeno resgate de como se consolidou a “questão agrária no 

Brasil”. Pretendo mostrar como ela foi se complexificando e incorporando outras dimensões, 
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o que exigiria uma noção “reformada” da reforma agrária, trazendo para seu corpo não apenas 

a questão da distribuição da terra, mas a necessidade de uma nova sociabilidade no campo e, 

portanto, também na cidade. Essa concepção de Reforma Agrária foi apresentada na 

Conferência Internacional Sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, por diversos 

movimentos sociais como conceito de reforma agrária integral. A ação das mulheres da Via 

Campesina, na Aracruz e o Manifesto das Américas referendo esse conceito. (ver Anexo1). 

Na terceira parte, tento enfrentar o grande desafio da questão anterior: a nova 

sociabilidade pode ser criada a partir das experiências insurgentes presentes na nossa 

sociedade? Como perceber essas possibilidades? Onde/quando estão presentes? Como podem 

se tornar educativas? 

Ainda nessa parte, analiso as possibilidades das Escolas rurais tornarem-se Escola do 

Campo. Essa Escola, enquanto espaços de vivências, abandonada esvaziada pelo capitalismo 

e ignorada por sua fase neoliberal tenta re-erguer-se e recuperar-se pelas ações cotidianas e 

insurgentes daqueles e daquelas que resistindo ao capital fazem desse espaço um lugar de 

experiências humanizadoras. 

Na última parte, trato de algumas questões que para mim são fantasmas do MST. São 

desafios que quase nos colocam diante do enigma “decifra-me ou devoro-te”. Mas como 

desafios não nos imobilizam, ao contrário, nos animam para conhecê-los, enfrentá-los e 

enfrentando-os vamos nos conhecendo melhor. 

Ainda, a título de apresentação, exponho algumas angústias que me tomam enquanto 

pesquisador: 

 

II.1 Qual Objeto? Qual o Método? Ou qual a opção epistemológica? 

 

No início, não era o verbo, não era a ação, não era a massa, não era o grito. Quando 

entrei para o Mestrado, o início era uma, aliás eram duas perguntas: Qual é o seu Objeto? 

Qual é o seu Método? Era isso em qualquer lugar que encontrava alguém, em especial nos 

corredores da Academia, as perguntas eram essas. 

Qual é o seu Objeto? Eu gosto de dicionários, claro, eles simplificam e podem limitar 

o pensamento. Mas os dicionários, pelo menos muito deles, revelam o que se esconde por trás 

das palavras. Fui a eles para tentar entender a pergunta que me faziam.  



 19 

Perguntei: Aurélio3 o que é Objeto? Ele me disse: “Tudo que é apreendido pelo 

conhecimento, que não é o sujeito do conhecimento” Aí pensei: quero conhecer, entender e 

compreender melhor como os Sem Terra4 vão se formando, mas os Sem Terra são sujeitos do 

conhecimento; não são objetos. 

Então eu disse: Aurélio essa resposta não me serve. Objeto não pode ser outra coisa? 

Ele me disse: “Tudo que é manipulável e/ou manufaturável”. Nem precisei pensar muito: essa 

resposta, também, não me serve. Não quero manipular, nem manufaturar os sujeitos com os 

quais dialogo em minha pesquisa. Então ele me apresentou uma questão mais interessante, 

disse-me: “Tudo que é perceptível por qualquer dos sentidos”  Isso sim, pensei, achei meu 

“Objeto”. Eu quero sentir, por todos os sentidos, a formação dos Sem Terra., mas aí pensei: os 

Sem Terra, que são sujeitos, também vão me sentir, se eu os sinto eles/as me sentem, então 

não há objeto. O que há são sujeitos que, de diferentes maneiras se pesquisam e dialogam 

nesse processo. Aurélio voltou a carga: e se eu te disser que objeto é “Matéria, assunto: o objeto 

de uma ciência, de um estudo”. Pensei minha matéria, meu assunto? Minha “matéria” são as 

pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos e crianças. Não são matérias, são vidas, são 

histórias. Perguntei ao Aurélio: “Objeto pode significar outras coisas?”. Ele me disse: “Sim 

Agente; motivo, causa”.  

Desisti do diálogo com Aurélio. Concluí que não tenho objeto. Mesmo que eu entenda 

por objeto “Assunto, motivo, causa”, prefiro pensar que existem sujeitos com os quais dialogo 

e que dialogam com minha pesquisa. “Não é outro homem que permanece objeto da minha 

consciência, é outra consciência no gozo dos plenos direitos que está ao lado da minha e só em 

relação à qual minha própria consciência pode existir” (Bakhtin, 2003: 343, destaque no original) 

Quais são os sujeitos que dialogam com essa pesquisa? Sem Terra, professores, 

colegas e autores que aqui estão citados. Mas, também, pessoas anônimas e gente que ainda 

não conheço, mas que lendo esse trabalho interferirão nele, se apropriarão dele de diferentes 

formas. 

                                                 
3 Quando me refiro a Aurélio, estou fazendo referência ao “Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0” 
corresponde à 3ª. edição, 1ª. impressão da Editora Positivo, 2004. 
4 Escrever Sem Terra com S e T maiúsculos e sem hífen é uma opção. Os dicionários sugerem escrevê-lo com S 
maiúsculo e hífen, entretanto, “O MST nunca utilizou em seu nome 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” (Caldart, 2000: 17). Seguindo a orientação do Movimento, toda vez que me referir ao Sem Terra 
utilizarei S e T maiúsculos sem hífen. 
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A primeira e sempre provisória resposta: Qual é o seu objeto? Não tenho objetos, 

tenho sujeitos com os quais dialogo sobre o processo de formação dos Sem Terra em suas 

ações coletivas cotidianas, ações das lutas e das formas de existir e resistir como e no mundo. 

 Concluída, provisoriamente, a primeira questão, passo a enfrentar a segunda. 

Qual é o seu Método? Novamente tentei dialogar com Aurélio: “Caminho pelo qual se 

atinge um objetivo” “Programa que regula previamente uma série de operações que se devem 

realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um resultado determinado.” “Processo ou técnica de 

ensino: Modo de proceder; maneira de agir; meio” “Tratado elementar” “Prudência, circunspecção; 

modo judicioso de proceder; ordem” .Se eu pesquiso sujeitos e não objetos, se eu pretendo que 

esses sujeitos interfiram na minha pesquisa, então não posso, a priori, definir como vou 

pesquisar, quais os caminhos vou percorrer, qual técnica vou usar. Melhor seria dizer qual a 

minha opção epistemológica. Dizer como concebo o conhecimento. Não é uma questão de 

método, mas de concepção do conhecimento. Qual a opção epistemológica? 

“Fazer ciência é um caminhar: o Método (o caminho) cria o tipo de ciência que se possuirá. 

Não há um método, único, que seja científico. [...] o caminho tomado participa do conhecimento 

produzido. A maneira de entrar no saber, define um tipo de saber” (Gauthier, 1999: 20) 

Marx já disse que o pensamento dominante de uma época é o pensamento da classe 

hegemônica daquela época. O pensamento hegemônico de nossa época, segundo essa 

concepção, é o pensamento da burguesia, o pensamento do capital. 

A lógica da sociedade, sob a hegemonia da burguesia, foi construindo uma forma de 

conceber o mundo. Não há neutralidade nas ciências e nas concepções epistemológicas. 

Conforme demonstrarei no próximo capítulo, no meio de produção material está embutida a 

ideologia (no sentido de concepção de mundo) e, por isso, não basta se apropriar dos meios de 

produção, apesar de ser condição fundamental, é preciso ir além é preciso reconstruir as 

técnicas e as tecnologias. 

Os artefatos culturais não têm “existência independente da posição dos grupo cultural que 

os produzem” (Knijnik, 1999: 104). 

Da mesma forma se passa com o conhecimento. Não basta utilizar a mesma forma e 

imaginar ingenuamente que podemos, apenas a partir dos nossos valores, garantir outra 

utilidade social para o produto final, que é resultado de uma forma de pensar e conceber o 

mundo comprometido com os valores capitalistas. Na medida em que vou criando um 

conhecimento vou determinando o seu resultado. Os meios são inseparáveis dos fins. Pensar o 

contrário, já trouxe conseqüências ‘catastróficas’ para a humanidade. 
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A resposta dos movimentos sociais de luta pela terra contra o ‘modelo de produção do 

agronegócio’, que se imagina uma técnica universal, que serve a todos em qualquer lugar do 

mundo, tem sido o surgimento de novas formas de produzir, baseadas na agroecologia que 

busca recuperar os saberes campesinos, indígenas, caiçaras. Esses saberes são locais, porque 

para a agroecologia não é possível que uma só técnica universal respeite o solo, a cultura e a 

episteme do lugar. 

Da mesma forma, entendo ser necessário repensarmos as formas de conceber o 

conhecimento. Não somos inaugurais nesse pensamento. Marx, citado no início desse diálogo, 

já pensava assim. Sua polemica com os positivistas tinha como fundamento esse debate. Marx 

nos forneceu importantes pistas, mas seu olhar estava limitado pelas possibilidades históricas 

da época e pela sua localização no mundo. 

Vários outros autores, partindo de Marx, vêm contribuindo com o entendimento de 

como um saber é tomado como válido, subalternizando e negando outros saberes. Essa 

dominação epistemológica tem sido fundamental para a dominação econômica, política e 

cultural. 

Na América Latina, essa dominação começou com o processo de colonização. Para o 

projeto dos colonizadores ser bem sucedido era preciso que os colonizados aceitassem seu 

conhecimento como menor, aceitassem sua submissão. 

Era necessário criar uma estrutura de poder de tal forma forte, que não pudesse ser 

questionada. Um poder que fosse legítimo, mas que tivesse como princípio os interesses dos 

colonizadores, transformados em verdades, em leis inquestionáveis, ou se questionadas, 

passiveis de repressão. 

Os vários conhecimentos, resultados de múltiplas relações em diferentes sociedades e 

culturas, eram todos analisados e “julgados” na perspectiva da cultura dos colonizadores. 

Desqualificando os outros conhecimentos, criava-se condição para que o seu conhecimento 

dominante fosse aceito como “a verdade”, como “o conhecimento”. (Knijnik, 1999: 102). 

Meneses se pergunta se o conhecimento que hoje transita nos países colonizados 

“traduz uma realidade outra que não a do legado colonial?”5 

O processo de colonização permanece é continuum, mas de forma mais perversa. Não 

se trata mais da dominação de um povo sobre o outro. É um processo endógeno, onde alguns 
                                                 
5 Meneses, Maria Paula Guttierrez  A questão da ‘Universidade Pública’ em Moçambqiue e o desafio da 
pluralidade de saberes abertura, disponível no sítio: 
http://www.codesria.org/Links/Research/luso/meneses.pdf#search='Subalterniza%C3%
A7%C3%A3o%20conhecimentos%20Mo%C3%A7ambique%20pluralidade' último acesso em 
07/06/2006 
 

http://www.codesria.org/Links/Research/luso/meneses.pdf
http://www.codesria.org/Links/Research/luso/meneses.pdf
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setores da população se apropriando dos valores colonizadores, continuam a colonizar outros 

setores. 

Os saberes e conhecimentos que ganharam o status de “universais”, são também 

saberes locais. Lander, se referindo a meta-narrativa colonial nos lembra que “nessa narrativa, 

a Europa é – ou sempre foi – simultaneamente o centro geográfico e a culminação do movimento 

temporal” (Lander: 2005 pp 21-53), as diferenças culturais vão se transformando em 

hierarquias cronológicas. “Ao construir-se a noção de universal a partir da experiência particular [...] 

institui-se uma universidade radicalmente excludente” (Lander, op cit). 

O processo colonial e os saberes hegemônicos com ele formados, tendo como centro 

espacial e temporal a Europa, traz uma série de dicotomias marcadas pelo predomínio das 

primeiras sobre as segundas: brancos/negros e indígenas, homens/mulheres; capital/trabalho, 

cultura/natureza, conhecimento/ignorância, ensinar/aprender, teorizar-pensar/praticar, 

racionalidade/mística, universal/particular, moderno/tradicional. Estas dicotomias 

condicionam o modo de argumentação “privilegiando uma forma de saber em detrimento de 

outra(s)” (Meneses, op cit). O saber científico, assumido como dominante, se ‘constrói’ na 

desqualificação persistente do saber do Outro e sobre o Outro. 

Os povos mais ‘primitivos’, em tese, não teriam desenvolvido suas forças produtivas e 

por isso viveriam em um constante ‘atraso’ econômico e social, “desprovido de saberes”, ou 

quando muito portadores de um “saber residual”. “Para estes, a possibilidade de evolução 

cultural aconteceria apenas pelo processo colonial, pela assimilação dos valores e saberes 

produzidos pelo expoente humano – a civilização ocidental” (Meneses, op. cit). 

Nossa experiência na questão agrária tem mostrado o contrário. As ciências, cada vez 

mais transformadas em mercadorias, não têm preocupação com a ética, ou com a solução de 

problemas que afetam a existência humana. O desenvolvimento não tem sido sinônimo de 

vida melhor. Ao contrário, essa forma dicotômica de conceber o mundo, tem nos conduzido 

para uma contradição cada vez maior entre o desenvolvimento e as possibilidades de viver em 

uma sociedade mais solidária. Podemos afirmar que, hoje, cada vez que as forças produtivas 

se desenvolvem, nos afastamos da possibilidade política da emancipação. 

As degradações produzidas pelo desenvolvimento do capitalismo no Brasil, que serão 

analisadas no próximo capítulo, e as alternativas agroecológicas, nos obrigam a pensar e 

repensar alternativas que superem a “monocultura do saber” e possibilitem, também, uma 

biodiversidade cultural e epistemológica (Santos, Meneses e Arriscado Nunes, 2004). 

A concepção epistemológica que assumo, me impõe uma outra questão que junto às 

duas iniciais: o que é ser pesquisador? Já disse que meu objeto não é objeto, são sujeitos. Já 



 23 

disse que meu método é uma opção metodológica, porque entendo que no caminho vou me 

alterando e alterando minha convivência no mundo. Quais as implicações que essa forma de 

conceber o objeto “não-objeto” e o método como caminho que se faz ao caminhar, trazem 

para o “pesquisador”? 

 

II.1.1 Sobre o que é ser pesquisador? 

 

O "meu lugar" de atuação dentro-e-fora do espaçotempo da academia e do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, faz com que esta questão se apresente de forma 

contundente. Aqui busco apenas alguns ensaios para esse problema. 

Não pretendo "pesquisar" (no sentido de ir olhar, analisar, deduzir, intuir) algo ou 

alguém. Quero pesquisar minha própria prática escrita no processo (processo-movimento) de 

educador popular que junto da população Sem Terra, luta para que o acesso à terra seja 

democrático, garantindo o direito a esse recurso para todos/as, em especial, os/as que dela 

dependem a sua vida e seu trabalho. 

Assim sou pesquisador sempre, como ser humano fazer e pensar são ações associadas, 

é sempre um fazerpensar. Alguns/mas podem dizer que eu até seja pesquisador, mas que nem 

sempre pesquiso à partir de uma metodologia e que por isso faltaria coerência e consistência. 

Portanto não passaria de uma simples reflexão e não uma pesquisa.  

Os que assim pensam imaginam que a definição do método e do objeto precede a 

açãoprática da pesquisa. Pergunto-me se o ‘objeto’ é delimitado e o método definido e 

rigorosamente aplicado, não estaria o pesquisador antecipando suas conclusões? Que pesquisa 

há se digo de onde parto e como vou caminhar? Parece-me que assim, quando muito, foi 

ratificar algum conhecimento já existente. 

Se entendermos por pesquisadores/as somente aqueles/as portadores/as de um projeto 

de pesquisa e de um método, mesmo que seja apenas um lembrete, fora do espaçotempo 

acadêmico; em minha militância popular como educador não sou pesquisador? Se sou 

pesquisador afastado de meu projeto e de meu lembrete, de fato, estou pesquisando? 

Nesses tempos de estudo com o GRUPALFA6, com os/as professores/as e colegas do 

mestrado, em meus lugares/momentos de síntese pessoal (como esse agora) ou em 

                                                 
6 Fundado em 1986, o GRUPALFA – Grupo de Pesquisa Alfabetização dos Alunos e Alunas das Classes 
Populares - é um grupo interinstitucional, composto por professores e pesquisadores da Universidade Federal 
Fluminense- UFF, da Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 
Faculdade de Formação de Professores – FFP-SG e da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, além de 
uma pesquisadora professora da FAETEC-RJ. Maiores informações em: http://www.grupalfa.com.br. 
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lugares/momentos de sínteses coletivas (em especial junto ao MST) tenho entendido que 

somos pesquisadores/as todo o tempo, em todos os lugares, mesmo porque em 

processos/movimentos de pesquisa coletivas o método se transforma em métodos, o caminho 

em caminhos e atalhos, trilhados por aqueles/as que tão bem conhecem o caminho, e o 

caminhar em direções e tempos que nem sempre, ou muitas vezes, são diferentes.  

Os objetos de pesquisa, não são objetos, são sujeitos e seus conhecimentos, que 

também, recuso admitir como objeto. Sujeitos e seus conhecimentos que têm histórias, que 

estão vivos, que se movimentam. Portanto que também são autores da pesquisa e caminhantes 

que constroem juntos o método, ou os métodos. “Muitas vezes, os pesquisados tornam-se 

pesquisadores ao participar da leitura, da análise, da experimentação e da teorização dos dados que 

produziram.” (Gauthier, 1999: 14) 

Em alguns momentos utilizo o materialismo dialético para entender a formação do 

latifúndio no Brasil. Esse mesmo método me ajuda a entender a luta contra o latifúndio. Mas 

daria conta o materialismo, de ajudar a compreender as complexas relações entre os Sem 

Terra? Será que é possível entender e explicar relações e  realidades tão diferentes utilizando 

apenas um método pré-definido? 

Portanto, não posso falar de pesquisa como um tempo diferente do meu tempo, como 

espaço de pesquisa, de algo que está fora do espaço em que me construo e me construindo, 

interfiro, portanto ao pesquisar altero não só o que olho, mas minha concepção do que olho, 

alterando essa concepção trans-formo o que pesquiso e minha própria pesquisa. De forma que, 

posso inverter Descartes e dizer “Existo, logo penso”. 

Muito bem! Só que não existo sozinho, existo com o mundo, com o mundo penso. 

Com meu pensamento outros pensamentos dialogam. Dialogando com o meu pensamento 

posso dizer que o que penso só penso, porque outros também pensam e em diálogo. Em meu 

pensar outros pensares se juntam, se agrupam, se constroem, se movimentam. O que 

“aquiagora” é certeza, pode ser, também ao mesmo tempo, dúvida. 

Digo isso para dizer que não pesquiso sozinho. Ao pensar a pesquisa coloco-a  em 

movimento. Ao trazer para pesquisa outras vozes, coletivamente, vão com-juntamente 

determinando o que pesquisar, os objetivos, os rumos e o jeito de ir pesquisando. Que coletivo 

é esse? Vários. O da turma de mestrado, o do GRUPALFA e, mais diretamente, os coletivos 

do MST que me indicaram a temática e que juntos problematizam o que venho pesquisando 

através de acompanhamento contínuo. 
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Essa questão nos leva a outras. Como pesquisar coletivamente? Qual o desafio que 

tenho enquanto coordenador desse conjunto de vozes? Como traduzir de forma mais fiel aos 

interesses coletivos as possíveis sínteses?  

Essas questões remetem o pesquisador ao desafio de que a sua voz mesmo sendo a voz 

do narrador, do herói, do protagonista não silencie as outras vozes, não inferiorize as vozes 

traduzidas no texto, seja ela de outro autor que tomo como referência, sejam falas que narram 

histórias que queira contar. 

O objeto, ou “não-objeto”, o método como caminho que se faz ao caminhar, e o 

“pesquisador/a” como coordenador de um conjunto de vozes nos colocam o desafio de propor 

novas formas de nos relacionarmos com diferentes conhecimentos inconclusos. Nos obrigam 

a repensarmos e a nos questionarmos sobre algumas questões que são permanentes e para as 

quais não há uma única resposta, que seja a resposta certa. Existem opções políticas, sociais 

epistemológicas. Uma dessas questões é: o que é o conhecimento? Quem conhece? O que é 

ciência? O que é a verdade? 
 
Como terá sido, anterior de mil milênios uma outra noite ainda mais perdida na 
trilha do tempo em que um ancestral primitivo daquele primeiro homem terá 
descansado sobre os ombros do neto o braço e, entre movimento das mãos apenas e 
do olhar, terá ensinado a ele pela primeira vez um segredo, num tempo em que sob 
as estrelas do espaço não havia sequer as palavras? (...) Como terá sido o desenho 
daquele gesto sem voz e tão humanamente simples que sob a guarda dos astros o avô 
e o neto adormeceram sem imaginar que havia ali o milagre de aprender e que ali 
nasceu para o homem o seu poder de ensinar e assim fazer que o saber não morra? 
(Brandão, 1985: 107) 
 

Como terá nascido a ciência? Como propôs Brandão, de um gesto simples do 

cotidiano, onde a necessidade e a curiosidade levam a aprendizagem e, a necessidade e o afeto 

permitem a comunicação? Ou será como o cientista do mito da caverna de Platão, que vê a luz 

e tem como tarefa descer até os homens da caverna e levá-los, também, à luz? O que é saber? 

Quem sabe? Como sabe?  

Gramsci  (2004) destacou a capacidade de todos os homens, independente da forma de 

inserção no mundo do trabalho “mesmo um gorila amestrado”, em compreender o mundo. “É 

preciso demonstrar inicialmente que todos os homens são filósofos, definindo os limites e as 

características desta “filosofia espontânea”. (2004: 93 V. 1). Ainda segundo este autor, mesmo 

no trabalho manual ou instrumental do operário ou proletário, de tipo “mais mecânico ou 

degradado, existe um mínimo de qualificação técnica [...]seria possível dizer que todos os homens 

são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais”, ocorre uma 

separação histórica de “categorias especializadas para o exercício da função de intelectual; 
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formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas sobretudo em conexão [...] com o grupo 

social dominante” (2004: 18-19 V. 2) 

Gramsci, mesmo destacando que todos/as pensam e formam opiniões sobre o mundo, 

entendia que o conhecimento das classes subalternas é embrionário “que se manifesta na ação 

e, portanto, de modo descontinuo e ocasional” (2004: 97 V. 1, sublinhei). 

José de Souza Martins, sociólogo brasileiro, discorda e problematiza o autor italiano. 

Para Martins: 
O conhecimento de que são portadoras as classes subalternas é mais do que 
ideologia, é mais do que interpretação necessariamente deformada e incompleta da 
realidade do subalterno. É nesse sentido, também, que a cultura popular deve ser 
pensada como cultura, como conhecimento acumulado, sistematizado, interpretativo 
e explicativo, e na como cultura barbarizada, forma decaída da cultura hegemônica, 
mera e pobre expressão do particular” (1988: 111, sublinhei). 

 

Ainda, segundo Martins 
A cultura popular não é apenas funcional, adaptativa e instrumental. É também 
interpretativa, explicativa, formulação crítica, reconhecimento de uma realidade em 
que o sujeito não se reconhece ou não se reconhece mais. Ela contém, na sua lógica, 
elementos de explicação da mudança e de inquietações sociais e não apenas 
elementos de justificação do passado (1988: 123).  

 

Na cultura popular co-existem várias táticas de ação e interpretação do mundo, uma 

delas, é a da dupla cultura. Onde, em processo polissêmico, em uma mesma fala estão 

presentes tanto as vozes dos dominantes, quanto dos subalternos como “cultura da 

impugnação” (Martins, 1988: 114), que  
é feita em nome de alguma coisa, está na contradição acobertada, mistificada, mas 
não resolvida, não superada. Alguns chamam a isso de intuição, anti-razão. Não 
importa. Se o conhecimento científico não passar por aí, não resgatar o 
conhecimento popular, o ponto de vista dos subalternos, cairá necessariamente no 
ponto de visto do outro, isto é, do objeto constituído pelo processo histórico ao 
estabelecer o divórcio entre o sujeito e o objeto, o produtor e o produto, em nome da 
suposta universalidade do outro, do ‘mais avançado’, sem considerar que a 
universalidade está na superação de ambos (Idem 114, os sublinhados são nossos, o 
destaque em negrito de Martins). 

 

Por isso, Martins fala de uma crise de compreensão que é nossa, dos mediadores. 

Daqueles que se acham não compreendidos pelas classes subalternas (incapazes de atingir a 

razão), pois que seu projeto (o do mediador) é o melhor e deveria ser aceito pelos subalternos, 

sem se preocuparem com a história, os sonhos, desejos e realidades daqueles que imaginam 

estarem ‘libertando’. O autor dá algumas pistas para a superação do que denomina de “dilemas 

sobre as classes subalternas na idade da razão” (1988: 97). Para ele a emergência da pesquisa 

participante, ao entender como sujeitos do conhecimento todos que dela participam é um 
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importante passo para a superação da relação sujeito que conhece x objeto (ou sujeito que não 

conhece). Porém, vê nessa postura um limite:  
o avanço da pesquisa participante está no nós que pode ser decifrado que pode ser 
reconhecido, mas que, no entanto, não pode ser decifrado por meio dela, a não ser 
parcialmente. É que embora a pesquisa-participante seja um dos meios de construir o 
nós das classes e grupos subalternos e promova o aparecimento de um conhecimento 
que é história desse nós, ainda não é história para nós, mas apenas a possibilidade 
de história pra nós” (Martins, 1988: 136, destaques no original)  

 

Dito de outra forma,  
basta ter em conta que muitas das chamadas pesquisas-participantes não são 
iniciativas das classes subalternas, mas de grupos e instituições interessados em sua 
emancipação (...) Esse fato repõe, sob máscara nova, dolorosas situações de 
dominação, tutela, mistificação, em que o subalterno, mais uma vez, não se 
reconhece em sua obra, não investiga para si, mas é usado para investigar-se 
para os outros  
 

Martins encontra em Heller, uma nova pista para seguir adiante em sua tentativa de 

superação do impasse.  
Heller sublinha a sutil, e ao mesmo tempo, radical passagem do homem da condição 
de objeto à condição de objetivo. Na produção intelectual, essa passagem significa 
emancipar o outro da condição de objeto, por meio da nossa própria emancipação, 
como intelectuais, da condição de tutores do conhecimento. O outro só pode emergir 
como objetivo no horizonte da pesquisa científica na medida em que desvendamos 
para ele o seu mistério (e o nosso!), sua condição de objeto, de subalterno, de vítima. 
Na medida em que lhe desvendamos os limites de seu autoconhecimento (...) para 
desvendar o lado oculto das relações sociais com os olhos dele, revelando-lhe aquilo 
que ele enxerga mas não vê, completando com ele, a produção do conhecimento 
crítico que nasce da revelação do subalterno como sujeito (Martins, 1988: 137). 
 

A Professora Regina Leite Garcia e o Professor Victor Valla entendem ser necessário 

compreender a fala das classes populares e reconhecer seu cotidiano para superar o impasse 

proposto por Martins. 

O problema, segundo Garcia, é que o/a pesquisador/a tem uma série de pré-supostos, 

de a priori. Esses pré-supostos podem determinar a pesquisa e, muitas vezes estamos apenas 

buscando confirmações para nossas suposições. Essa postura, segundo a autora, desvaloriza o 

conhecimento das classes populares, porque ao investigá-las o pesquisador já leva como 

resposta o desprezo pelo saber do povo.  Nos fala da “dúvida enquanto método” a cada 

resposta, uma nova pergunta. De forma que “O novo só seria possível se as certezas paralisantes 

fossem substituídas pela dúvida instigadora e desestablizadora” (Garcia, 1997: sp, destaques no 

original). A autora se pergunta “o que o saber? E como se produzem os conhecimentos? E quem 

tem o poder de definir o que é saber? E mais, por quê existe uma hierarquia de saberes na 

sociedade”. Para ela “há diferentes formas de adquirir conhecimentos”, porém, apenas uma 
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reconhecida e valorizada socialmente, a racional. As outras crendices, curiosidades, 

supertições. (Garcia, 1997, sp) 

Esse paradigma do conhecimento contribui para a produção do fracasso escolar, que 

“acontece fora da escola, como resultado das relações que se dão entre os que detêm o poder e os 

que são dominados pelos que detêm o poder”. (idem) Garcia, seguindo a pista da “dupla 

ruptura” (Santos: 1993), propõe que “ciência e senso comum possam, recuperando um diálogo 

interrompido, produzir novos conhecimentos, que incorporariam o sentido inovador e emancipatório 

do senso comum, sem abandonar as contribuições da ciência” (Garcia, 1997 sp). 

Outra postura, que procura superar o dilema apresentado por Martins, é a “construção 

compartilhada do conhecimento” (Carvalho, Acioli & Stotz, 2001). As autoras e o autor 

entendem a construção do conhecimento como um direito e narram uma experiência de 

investigação científica do ponto de vista popular. Direcionada à área da saúde o/as autoras 

destacam:  
a importância da experiência da enfermidade e do conhecimento comum das 
pessoas; limites do conhecimento científico sobre as causas das doenças, bem como 
de sua cura; concorrência entre os sistemas médicos e sua importância na 
configuração das práticas de saúde; medicalização de comportamentos sociais; 
complexidade do adoecer humano” (Carvalho, Acioli & Stotz, 2001, 102 
sublinhados nossos). 
 

Partindo novamente de Santos, elas e ele, entendem que a construção compartilhada é 

possível e necessária porque há entre os sujeitos saberes diferentes, numa relação que na 

sociedade capitalista (baseada na competição e não na cooperação) são colocados em uma 

relação assimétrica e, portanto, deixam de ser  apenas diferentes e se tornam desiguais.  

Para superar essa desigualdade, as autoras e o autor, destacam a importância da 

comunicação, onde os saberes diferentes se coloquem em ambientes em que as experiências 

diversas, interesses, desejos e motivações coletivas dialoguem. 

As Autoras e o autor pressupunham que a população precisava ter alguns 

conhecimentos para se tornar autônoma, os técnicos comprometidos com os ‘interesses’ da 

população deveriam 
atender as necessidades de capacitação teórica da população (...) No entanto, os 
profissionais de saúde demonstraram um grau considerável de desconhecimento das 
reais necessidades populares e de como a população enfrentava seus problemas 
relativos a saúde e doença (...) A ação pedagógica proposta, em que pese sua 
intenção socializadora, ainda era exercida de forma verticalizada, como repasse de 
informações. É nesse sentido que a equipe começou a se questionar se a questão era 
facilitar a informação, ou se era possibilitar a construção de um outro conhecimento, 
admitindo uma relação desigual entre as partes (Carvalho, Acioli & Stotz, 2001, 
108-9. grifos nossos). 
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Ao compartilhar conhecimentos, não acontece apenas uma socialização, outros 

conhecimentos vão sendo criados, re-criados, inventados “a conjuntura dos conhecimentos 

técnicos com a experiência de vida da população permite visualizar um outro panorama da 

situação até então não revelado” (Valla, in Carvalho, Aciloi & Navarro Stotz 2001, 110). 

Acreditam o/as autoras que essa relação, com presença de sujeitos de saberes diferentes, 

possibilita a construção de um novo conhecimento e de um novo senso comum socialmente 

compartilhado e de uma ciência prudente (Santos: 2003). 

A noção de “senso comum” é questionada por Gauthier, porque “condensa, numa 

palavra muito obscura, vários preconceitos do mundo sábio sobre o mundo popular. Essa noção deve 

ser analisada, pois vai da sabedoria popular dos provérbios até as internacionalizações-justificações 

das opressões” (96: 342). Para o autor, quando o pesquisador sobe os degraus de espírito da 

”seriedade acadêmica” esquece o sofrimento, “a opressão dos corpos que o mundo popular 

conhece tão bem (...) o conhecimento que tem o oprimido as opressão sofrida é global, físico, 

sensível, “instintivo”, e passa por vias que a intelectualidade não sabe reconhecer” (Gauthier, 1996: 

342).  

A escola, como tempo-espaço de formação do pesquisador, é na visão do autor, um 

dos momentos em que acontece o parcelamento. Ela abre e fecha os corpos e os espíritos, nela 

aprendem a ocultar os conflitos, a aceitar a violência sobre os corpos e os desejos, a se impor 

o silenciamento, como alunos que nada sabem, a considerar estranhas as coisas desagradáveis. 

Produzindo duas formas complementares de paralisação do pensamento: a fascinação pela 

força do outro e a sedução pelos poderes que a escola prometeu. E faz um importante alerta: 

“Essas duas formas de paralisação foram, historicamente, aquelas das quais as elites dos 

movimentos populares foram, muitas vezes, produzidas” (Gauthier 1996: 341) 

Assim, 
a superioridade do cientista (...) sobre o Homo Vulgaris se apóia sobre duas idéias: a 
de que o povo vive na ideologia dominante; e a de que seus conceitos carecem de 
uma crítica filosófica”. Porém, também o saber do pesquisador, “não é um mundo 
puro, nem tão pouco purificando. O inconsciente da classe do sábio vive em seus 
conceitos e suas teorias (Gauthier, 1996: 341). 

 

Gauthier, também, se pergunta o que é o saber e recorre a Judith Schanger, para 

responder que “todo saber uma relação. Relação, a literatura de cordel; relação, o saber das folhas 

e dos filhos e filhas de Ossãe; relação, o saber de uma comunidade em luta; relação, o saber das 

vovós; relação, o saber do trabalho no campo” (1998: 182).  

Assim, se todo poder é o processo e o resultado de relações sociais, “todo saber será 

caracterizado pelo seu sentido ou sua ausência de sentido para o sujeito, que terá logo, ou não, um 

desejo de saber isso ou aquilo ou um interesse neste saber” (1998: 185). 
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Como processo e resultado de relações “aprender a driblar é um processo totalmente 

diferente da aprendizagem da física [...] Mas em cada um desses processos encontramos um 

momento social (...) e um momento de construção de identidade” (1998: 186). 

Outra questão  sobre a qual o autor alerta é a noção de conhecimento popular. Se todo 

saber é uma relação o que seria o saber popular? “são na verdade, um olhar, uma relação da academia 

com modos de conhecer e de aprendizagem não acadêmicos” (Gauthier, 1998: 186), que os 

pesquisadores definem a partir de suas heranças, de seus desejos, de suas crenças e “sobretudo, 

queiramos ou não, a partir de nosso lugar na academia, isto é, ‘dentro’ da relação entre a escola e as 

outras instituições educativas que existem no povo”  (idem) 

Por que a escola, a academias, os pesquisadores, os dirigentes dos movimentos sociais 

se fecham a outras formas de saber? Qual a postura de pesquisa que pode nos levar a tornar o 

ser humano uma unidade de corpo e alma, de trabalho e cultura, de razão e sensibilidade? A 

esta questão, Gauthier, responderia com a sócio-poética que ele caracteriza a partir de cinco 

afirmativas que “permitem transformar poeticamente para conhecer”: 
• pesquisar com todo o corpo, isto é, razão, emoção, intuição e sensação; 
• não separar a arte da racionalidade na construção do conhecimento; 
• relacionar-se aos saberes das culturas dominadas e de resistência; 
• não separar ciência e espiritualidade; 
• fazer com que os participantes da pesquisa se tornem co-pesquisadores. 
(Gauthier, 1999: 28, grifo nosso). 

 

Noto que, nesse sentido, poderíamos dizer que a mística, tanto utilizada pelo MST 

quanto por outros Movimentos Sociais, é um processo sociopoético, de tentativa de re-

estabelecimento de um diálogo entre senso comum e ciência, objetivando um novo senso 

comum, mas também, uma nova ciência que poderia ter como algumas de suas premissas: 

- Compromisso e respeito com o outro; não aceitando transformar seu “objeto”, seja ele 

humano ou não, em algo que se possa dominar, controlar e manipular; 

- Compromisso com a ética do humano, as técnicas e tecnologias não podem visar o 

lucro ou o desenvolvimento do capital ou da tecnologia. A ciência deve ter como meio 

e fim garantir que se viva hoje e no futuro de forma plena e integral para toda a 

sociedade humana e demais seres vivos. 

. 

II.1.2 Ainda sobre a opção epistemológica - Compreendendo outros compreenderes! 

 

Machado de Assis escreveu um conto intitulado “Idéias de Canário”. De cada ponto 

do mundo o canário tinha uma vista, era este seu ponto de vista. Diferente de seu observador 
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não achava que estava aprisionado numa gaiola para servir seu dono, ao contrário seu ‘dono’ 

é que estava a servi-lo:  
Êsse homem ai é meu criado, dá-me água e comida todos os dias, com tal 
regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco: mas os 
canários não pagam os criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos 
canários, seria extravagante que êles pagassem o que está no mundo [dizia o 
canário]. 
 

Numa loja de Belchior achava que o mundo era uma loja de Belchior “fora daí tudo é 

mentira e ilusão”, num Jardim o mundo era o jardim “fora daí tudo é mentira e ilusão”, tendo 

se livrado da gaiola o mundo “é um espaço infinito e azul, com o sol por cima”. 

Este texto nos faz pensar a relação sujeito x mundo, e de alguma forma nos ajuda a 

empreender mais no desafio proposto por José de Souza Martins, que vem sendo 

acompanhado, entre outros, por Victor Valla e Regina Leite Garcia no sentido de que se a 

crise de compreensão é nossa, trata-se então de compreender o compreender do outro. 

Trata de compreender como aqueles que vivem de outras formas, com outros valores, 

compreendem, explicam e vivem no mundo não com nossos valores, mas com os valores e 

sentimentos dos grupos que estamos nos propondo a pesquisar, dialogar.. 

Será que também as idéias do mundo das classes populares não é tão diferente da 

nossa quanto o canário de seu “pesquisador”? Não que não sejamos classes populares, mas 

tendo passado pelo filtro de uma cultura modernista cuja lógica da hierarquização e da 

explicação conclui e exclui de forma que tudo tenha o sentido que a ciência vê ou prevê, 

pergunto-me.  

Essa pergunta pode nos levar a diversas reflexões, entre elas o que é e como se formou 

esse grupo que chamamos de Classes Populares? Quais suas origens histórias? Como vivem...  

A sociedade brasileira se constituiu em meio a uma grande mistura de culturas. 

‘famílias’ foram arrancadas da África, da estrutura tribal e trazidas para o Brasil; índios, que 

também viviam numa estrutura tribal e foram integradas as sociedades, tudo isso sob a 

hegemonia do ‘branco’ com a estrutura de organização social européia, com outras relações 

com a natureza, com o conhecimento e com a cultura.  

Esse processo não foi pacífico, menos ainda linear; mas as tentativas de rebelião foram 

todas abafadas com o esmagamento dos insurgentes. Mais vitoriosas têm sido as tentativas de 

resistências capilares, onde os movimentos por mudanças, muitas vezes, são mascarados com 

aparências de conformismo. Essas resistências, importantes contraposições hegemônicas, têm 

impedido o desaparecimento da cultura popular, porém insuficientes para uma significativa 

mudança da correlação de forças.   
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Para compreender as vitórias e os limites das resistências populares, é preciso 

compreender o compreender das classes populares, o que exige de nós nova postura científica, 

comunicativa e pedagógica.  

Este processo não tem ponta única, a razão é um dos caminhos, mas não é o único, 

muito menos todos. Também os fazeres, demonstram e produzem conhecimentos. “Saber é 

fazer”, diz José Martí. Vicentina Pena, aprendeu e nos ensina, que é na prática pela 

observação e/ou pela necessidade que os Sem Terra aprendem (Pena, 2001). Para Boaventura 

de Sousa Santos: os conhecimentos populares “são práticos e pragmáticos”, destinam-se não 

a teorizações indefinidas, mas à sabedorias que dêem sentido à vida e que sirvam para viver 

melhor, assim, muitas vezes, não são construídos para melhorar a vida amanhã, mas para 

construir soluções de problemas que existem hoje. Sejam problemas causados pela 

ineficiência da ação do Estado, seja pela perspectiva de mudar uma situação que aos olhos das 

classes populares possa estar melhor. 

Martins diz que a linguagem da luta é diferente da linguagem dos que pretendem 

dirigir a luta, menos que estabelecer impasses nessas diferenças, gostaria de compreender o 

que elas representam e para isso chamo para nossa conversa Almícar Cabral, que lutando ao 

lado do povo, talvez conseguisse compreender o compreender do outro e assim estando 

próximo a esse compreender atuar com ele para, com ele ter, também, outras visões do 

mundo. 

O líder revolucionário da região, Amílcar Cabral, justificando a necessidade da 

aprendizagem do português, perguntava, mais ou menos, assim: “como se diz gravidade em 

balanta? Estão a ver como nossos dialetos são incapazes de exprimir este conceito tão 

importante? É preciso, pois, aprender português. Afinal, já estamos acostumados com ele 

senão, melhor seria aprender logo o inglês” 

Entretanto, como me alerta a Professora Maria Tereza Estebam, é preciso aprender o 

Português, o Inglês, sem perder os conhecimentos do Balanta. Porque deve existir em Balanta 

tantos outros elementos e sentimentos impossíveis de serem traduzidos para outra língua, cada 

língua produz a sua cultura que expressa e representa seus valores. Não correria o risco de, ao 

aprende português, perder a capacidade de narrar em Balanta? 

Essas diferentes lógicas, presentes em todos os lugares onde há diálogo, ou mesmo 

onde a luta impõe outras vozes e outros pensamentos, decorrem do ponto que se vê o mundo 

(seja este ponto físico, político, cultural, social ou econômico), mas também, e aí está 

incluído, da história e das experiências vividas ou dos aconselhamentos (no sentido 

benjaminiano) recebidos. 
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Não há por essa razão um pensar único que possa ser explicado por uma única teoria e 

não podendo ser explicado, pode muito menos ser compreendido. Compreender esses 

diferentes compreenderes depende, sobretudo, de um diálogo onde haja respeito aos diferentes 

saberes, mas onde cada um possa se expressar nas concordâncias e nas discordâncias. 

Significa entender que o compreender diferente do outro pode, para além das aparências, não 

ser necessariamente um compreender excludente ou antagônico de seu compreender. 

Aprender português, até mesmo melhor, seria inglês, para os/as angolanos/as, não 

pode significar desaprender sua própria língua. Com Makarenko devemos aprender que o 

ensino de outra língua deve servir apenas para ampliar a cultura de um povo, não para 

dominá-lo, por isso, Makarenko ensinava Russo, mas não deixou de ensinar a língua de sua 

cultura. Assim, deve ser com os/as angolanos/as aprender português, se possível, inglês, para 

dizer ao mundo que existem línguas e dialetos diferentes em Angola que precisam ser 

ensinados e aprendidos. 

Quando lia pela primeira vez o conto do canário, me lembrava de uma análise que 

fazemos da compreensão de mundo dos assentados. O assentado conhece seu lote como a 

palma da mão, conforme eles mesmos falam, sabem onde fica cada pé de árvore, onde a 

vaquinha mimosa gosta de ficar quando está chegando a hora de ir para o curral, onde se 

localiza cada nascente, onde fica cada marco da divisa de seu pedaço de terra... Lá no seu lote, 

é comum, que ele, o marido assentado, mande na mulher, que deve obedecê-lo, ela por sua 

vez deve mandar no filho mais velho e esse no mais novo.  

Muitas das vezes essa ordem está expressa em simbologias como a da enxada: a maior 

sempre é a do marido porque produz mais (apesar de nem sempre isso ser verificável), depois 

vem a da mulher, depois do filho mais velho, desde que esse tenha menos de 16, 17 ou 18 

anos, quando há a passagem (e este passa a ser mais produtivo que a mãe) e por último a do 

filho mais novo. Quando se compra uma enxada nova, vai para o marido, a dele para a mãe e 

assim sucessivamente. A do filho mais novo termina como brinquedo na mão de alguma 

criança, que sempre tem em casa.  

Se o lote dele é assim, e ele conhece-o muito bem, mas, às vezes, tão somente o seu 

lote. É comum que transponha, mecanicamente, a visão do mundo que conhece para todo o 

mundo. Como na antiga Europa, onde o senso comum imaginava a terra plana e como centro 

do universo. Portanto é normal que no mundo, os homens mandem nas mulheres, que estas 

cuidem das crianças, que o Presidente mande no Governador e este no Prefeito. 

Na medida que o assentado começa a participar das lutas, a conhecer outros lugares 

além da fronteira do lote e conhecer outras pessoas, a se colocar em movimento, sua 
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compreensão de mundo sofre abalos, também se colocando em movimento. Muitas de suas 

convicções e certezas vão sendo des-construídas e nesse processo tanto pode haver uma 

rápida revisão do ponto de vista do mundo, quanto um recrudecimento e uma rejeição desses 

novos pontos de vista, preferindo voltar para seu mesmo lugar de sempre. 

Ao experimentar novas formas de relacionamentos humanos, estas relações de gênero 

e poder que vêm sendo “naturalizadas” pelas relações hegemônicas atuais, vão sendo 

problematizadas e rompendo “situações limites”, homens e mulheres vão aprendendo em 

novas relações, em suas próprias existências, criando assim novas situações anteriormente não 

existentes, porém possíveis de existir, o “inédito viável” de Paulo Freire.  

O processo pedagógico que permite reconhecer, em si próprio, características de seu 

inimigo é dos mais complexos. Como o oprimido, também se percebe opressor? Essa é uma 

das questões centrais da “Pedagogia do Oprimido”. Como o oprimido ter um exemplo de 

humanidade que não o da relação oprimido-opressor, se esta é a única que ele conhece? Como 

o marido, da história acima narrada, se perceber opressor de sua esposa, e como também se 

perceber, em algumas outras relações, oprimido por ela? Como ambos, marido e esposa, 

construírem novas relações entre si que situações diferentes de lideranças e co-mandos não 

sejam relações de opressão? 

Estas questões são fundamentais para a educação do MST e para a Educação do 

Campo de forma mais ampla. Como o sem-terra, se libertando da condição de sem-terra, ao 

conquistar sua terra, não se torne opressor daquele que ainda não a conquistou? Como as 

relações que aprendeu, até então no mundo de mandar e ser mandado, de cumprir e impor 

ordem possa ser alterada por outra relação onde a forma de organizar socialmente não seja a 

opressão?  

Temos aprendido no MST que, uma das possibilidades educativas, é a vivência de 

outras relações possíveis em espaços onde a ordem hegemônica seja subornada e, outras 

relações sejam estimuladas. 

Para entendermos esses aprendizados nas relações de gênero por exemplo, tomo de 

empréstimo de Knijnik o depoimento de uma companheira, sobre o que possibilitara sua 

participação em um Curso sobre Matemática organizado pela Professora “ele [o marido] era 

sempre metido a machista e desde que entrou para o Movimento e começou a lidar com o Movimento 

ele mudou completamente” (Knijnik, 1996: 24) 

Entretanto espaços de contradição, são também contraditórios. Os conflitos são 

permanentes, os interesses se interpõem e a cada ação no sentido de romper com o “velho”, 

traz consigo o “velho”.  
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Recorro novamente a Knijnik, outra companheira do curso acima referido dizia que 

uma professora “sempre acha uma coisa para complicar comigo. Então ela diz que o meu filho 

pequeninho não ganha carinho. Por isso ele chora muito. Porque eu abandono, ele e saio para 

estudar” (Knijnik, 1996: 24) 

Uma mudança na sociedade, portanto na educação e no processo educativo, não é 

linear, não é simples, mexe com tradições, desejos, vontades... caminha... descaminha... anda 

em diferentes direções. 

Assumir uma postura epistemológica de descentrar a sua lógica, reconhecer a lógica 

do outro como lógica, não tem sido uma tarefa fácil em uma sociedade fortemente marcada 

pelo etnocentrismo, pela exclusão do diferente. 

 

II.1.3 Por e para que é importante, em minha perspectiva, que o/a 

pesquisador/a compreenda o compreender das classes populares? 
 

O Professor Victor Valla conta uma história: “Quando os Jesuítas chegaram ao Brasil 

para catequizar os índios trouxeram 3 certezas: existe um único Deus!; vocês precisam 

trabalhar para nós!; vocês precisam usar roupas! Ao que os índios responderam: existem 

vários Deuses, nós os conhecemos!; Já trabalhamos o suficiente para vivermos bem!; Em um 

clima tropical como o nosso, não precisamos usar roupas!. Então os Jesuítas concluíram 

precisamos conhecer esse povo, sua língua, seu costume e sua forma de pensar, para dominá-

los!” 

Lembrada a historinha, passo a perguntar: 

Para que compreender o ponto de vista das classes populares? Apenas para atender 

uma necessidade/curiosidade particular do pesquisador/a? 

O que fazer com a compreensão da compreensão da classe popular? Dominar como 

fazem as elites? “Libertar” como pretende a “vanguarda” socialista? Como compreender o 

compreender das classes populares sem que esse processo de pesquisa se torne um seqüestro? 

Sem que depois as classes populares, para terem acesso aos seus próprios saberes traduzidos 

em outros saberes, tenham que se sujeitar a mais subalternizações? Como não tornar a 

compreensão do compreender das classes populares algo alienado/alheio das próprias classes 

populares? 

Chauí, citada por Knijnik (1996: 98) diz que: 
Freqüentemente encontramos no Brasil uma atitude ambivalente e dicotômica diante 
do popular. Este é encarado ora como ignorância, ora como saber autêntico, ora 



 36 

como atraso, ora como fonte de emancipação. Talvez mais interessante considera-lo 
ambíguo, tecido de ignorância e 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 (Chauí, citada por Knijnik, 1996: 98) 
 

Mas pergunto-me: o mesmo não poderíamos dizer do conhecimento acadêmico? 

Também no conhecimento acadêmico não há autenticidade, atraso e emancipação? Também o 

saber acadêmico não é ambíguo? Quantas vezes o discurso acadêmico não encobre uma outra 

intenção não revelada? 

Não tenho e não quero ter respostas prontas. Pretendo trabalhar com alguns princípios: 

É preciso um permanente diálogo que tome como ponto fundamental o respeito as diferentes 

culturas, hábitos e linguagens. Quando falo em respeito à linguagem quero dizer a forma e ao 

conteúdo com que cada um se expressa. 

O/a pesquisador/a que se propõe a compreender as classes populares não pode ser 

neutro diante de uma sociedade excludente, exploradora, subalternizadora. Sempre lembrando 

com Paulo Freire, que dentro de mim co-existem tanto opressor, quanto o oprimido. 

Eu não altero o outro, eu me altero com o outro e posso contribuir para que me alterando com 

o outro, ele também se altere. 

Ao imaginar que compreendo as classes populares devo submeter meu entendimento 

aos interessados para que possam, também, avaliar meu compreender de seu compreender e, 

dessa forma, se apropriarem do resultado provisório in-corporando ou rechaçando.  

Assim, avanço na resolução da questão da socialização do resultado, mas permanece, 

enquanto problema, a socialização do processo. Que, também, deve ser acompanhado e co-

dirigido pelas classes populares em diálogos. Como fazer com que os “pesquisados” sejam 

também pesquisadores? Como em uma pesquisa com outros sujeitos, que vêm sendo 

historicamente ao longo dos séculos subalternizados, não subalternizá-los? Como dar conta 

dessa questão radicalmente, dando conseqüência a ela tanto, no método, quanto no texto? 

Uma importante noção que pode contribuir para avançarmos nas questões acima 

expostas é a da polifonia, no sentido que lhe dá Bakhtin. Para ele, nas obras de Dostoievski, 

os diálogos entre os diferentes personagens e o próprio autor, assumia uma dimensão 

polifônica. Tomando emprestado o conceito da teoria musical, que significa reunião de vozes 

ou de instrumentos, simultaneidade de várias melodias que se desenvolvem 

independentemente, mas dentro da mesma tonalidade, Bakhtin, defende a tese que o 

romancista russo radicaliza seu diálogo a tal ponto que as vozes “são eqüipolentes, dialogam 
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com igualdade de poderes, incluindo aí o narrador”7 (Tezza, 2005). Nessa dimensão nenhuma voz 

subalterniza outras vozes. 

Uma voz monológica (a do autor, por exemplo) pressupõe uma relação de poder em 

relação ao outro, como um subalterno, incapaz de dizer sua própria voz. Na proposta 

polifônica a voz dos diferentes sujeitos, ao ter a mesma eqüipolência, se relaciona sem 

hierarquias, mesmo que em alguns momentos algumas soem mais forte que outras. 

E o autor? Onde fica o papel do autor? Eximo-me de qualquer responsabilidade nesse 

processo? Bakhtin responde: 
 

O nosso ponto de vista, não afirma, em hipótese alguma, uma certa passividade do 
autor, que apenas monta os pontos de vista alheios, as verdades alheias, renunciando 
inteiramente ao seu ponto de vista. A questão não está aí, de maneira nenhuma, mas 
na relação de reciprocidade inteiramente nova e especial entre a minha verdade e a 
verdade do outro. O autor é profundamente ativo, mas o seu ativismo tem um caráter 
dialógico especial. Uma coisa é o ativismo (aktívnost) em relação a um objeto 
morto, a um material mudo, que se pode modelar e formar ao bel-prazer; outra coisa 
é o ativismo em relação à consciência viva e isônoma do outro. Esse ativismo que 
interroga, provoca, responde, concorda, discorda etc., ou seja, esse ativismo 
dialógico não é menos ativo que o ativismo que conclui, coisifica, explica por via 
causal, torna inanimada e abafa a voz do outro. (Bakhtin,2003: 339) 

 

Ainda é um desafio pensarmos a escrita da pesquisa entendida como um processo 

dialógico-polifônico entre os sujeitos pesquisadorespesquisados que se pesquisam, mas 

apenas aquele considerado “o pesquisador” tem a tarefa, e diria mesmo ‘o poder’, de escrever 

o texto final. Como escrevê-lo de tal forma que as diferentes vozes (tanto a dos autores que 

vão dar o suporte teórico, quanto as demais vozes cotidianas, de entrevistas e conversas, 

quanto a própria voz do autor/escritor daquele trabalho) dialoguem de forma eqüipolente, com 

igualdade de poderes? 

Certamente essas questões não estarão suficientemente resolvidas. Não subalternizar 

vozes secularmente subalternizadas não é tarefa fácil. Reconhecer os sujeitos das classes 

populares que vêm sendo historicamente subalternizados cultural, social, econômica e 

epistemologicamente, como sujeitos que pensam o mundo e cujos conhecimentos diferentes 

são tão válidos  quanto outros, exige uma nova postura epistemológica. Nos obriga a 

exorcizar uma série de pré-conceitos enraizados ao longo de vários séculos de uma formação 

que nos ensina a pensar o mundo a partir de valores eurocêntricos, brancos, machistas, 

racionais adotando um ponto único do mudo como o verdadeiro. 

                                                 
7 TEZZA, Cristóvão “A Polifonia como categoria ética” disponível no site: 
http://revistacult.uol.com.br/especial_polifonia.htm, consultado pela última vez em 12/06/2006 

http://revistacult.uol.com.br/especial_polifonia.htm
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Talvez, possamos experimentar outras situações de orientações coletivas, co-

orientações onde todos (pesquisadores e pesquisados) avaliemos constantemente os rumos e 

as questões da pesquisa. 

No lugar em que me coloco, pesquisar não pode e não deve ser apenas um exercício 

intelectual para obedecer a uma regra acadêmica; deve ser, antes de tudo, um meio de 

socialização permanente, de construção compartilhada de conhecimentos. De forma que todos 

e todas que participam do MST, possam também ser beneficiários dos aprendizados do 

processo de construção dessa dissertação. 

 

I.2.4 Repasse. Não passe. Dilemas de um impasse. 
 

Durante o curso, Epistemologia a partir do ponto de vista das classes populares, a 
questão do “repassar ou não um determinado conhecimento” foi por diversas vezes 
levantada. Enquanto o Professor Victor Valla defendia em alguns casos o repasse de 
informações técnicas, que pudessem levar a construção de um outro conhecimento: o 
técnico, mais o popular = novo conhecimento. A Professora Regina Leite Garcia defendia 
outro ponto de vista, a necessidade de que os sujeitos do processo do conhecimento, tanto 
o “detentor” daquela informação, quanto aqueles que poderiam por ela ser beneficiados, 
sentissem a necessidade da socialização daqueles conhecimentos que, nestas 
circunstâncias, deixariam de ser repasse e passariam a ser diálogo. 

Algumas perguntas que me fazem e que ao me fazerem,  passo a me fazer: Qual a 
diferença entre repassar e ensinar? Há diferença? Ao fazer com, não repassa os 
conhecimentos que possui? Um camponês não ensina aquilo que sabe ao filho, que se 
iniciando no trabalho com a terra, “ainda, não sabe”? Se existe um “ainda não sabe”, 
existiria um saber universal? Se não existir um saber universal, sua não existência anula o 
“ainda não saber”? 

O que temos chamado aqui de repasse é sinônimo da “educação bancária” de Paulo 
Freire. O repasse é uma postura política e metodológica que não reconhece no outro, o co-
autor daquele conhecimento. É diferente de comunicação. Repassar é a recusa de construir 
junto. O pai ao ensinar o filho a trabalhar a terra, pode aprender com ele interagir alterar-
se, surgindo daí um novo conhecimento. 

Todo repasse é uma forma de ensinar, mas ensinar tem outras dimensões para além 
do repasse. Há uma questão metodológica e uma relação de poder. Como eu vejo o outro? 
Como mero receptor de meu repasse, ou como também produtor de conhecimentos? Estas 
questões não têm importância menor quando discutimos a relação educação e classes 
populares, porque em geral ao falar de educação das classes populares, ainda se trabalha 
com a concepção de “levar os conhecimentos para aqueles e aquelas que não conhecem” e, 
muitas vezes, com o pré-conceito: “e dificilmente vão conhecer”. 

Repassar pode significar uma postura iluminista, daquele que sabe e, portanto 
repassa àqueles que não sabem. Pode, até mesmo, ser uma atitude de desprezo ao 
conhecimento do outro e de sua possibilidade de superar por si a situação em que se 
encontra. Pode acontecer o epistemícidio de uma cultura. PODE! 
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Por outro lado, não repassar pode ser uma atitude egoísta, de retenção de um 
conhecimento que não deveria pertencer ao mediador.  Esse conhecimento técnico, do qual 
nos chama atenção Valla, pode realmente ser o diferenciador de uma situação de 
subalternização. O domínio desse conhecimento por parte daqueles que não tiveram acesso 
a ele, pode vir a fazer uma diferença. PODE!  Possibilidade histórica! O que PODE 
acontecer. História como ação humana. Devir, vir a ser. Nunca “É” isso, mas sempre uma 
POSSIBILIDADE: pode ser isso. A possibilidade traz implícita uma TENDÊNCIA. 
Podemos afirmar que uma história tem uma tendência. Agir sobre essa tendência é fazer 
história, é lutar, é educar 

Lembro-me que, durante esse debate, algumas situações sempre nos eram expostas, 
cito aqui uma. Defendendo o repasse, o Professor Valla nos contava uma história onde 
professoras defendiam a tese de que os alunos pobres não aprendiam porque não se 
alimentavam adequadamente, e assim comunicavam às mães, que seus filhos tinham 
dificuldade de aprendizado provocado pela falta de alimentação. As mães, então, assumem 
a “culpa” pelo não aprendizado do filho e se resignam com a situação: “— É assim que 
Deus quer”. 

Imaginava o Professor, que se alguém chegasse nesse diálogo e socializando 
(repassando) o conhecimento, já provado, de que a falta de alimentação não afeta em 
primeiros instantes o aparelho cognitivo, aquela situação poderia ser revertida. Tanto as 
mães não aceitariam de “pronto” a argumentação da Professora, quanto esta procuraria 
outros elementos para compreender o não aprendizado de seus alunos. Valla defendia, 
assim, a importância do repasse. 

A Professora Regina, insistia que o repasse só deveria acontecer, na medida em que 
aqueles que supostamente não tivessem um determinado conhecimento, procurassem 
(“Essa é a função da Escola” Dizia Regina). Exemplificava com o caso da Professora 
Gelsa knijnik, que colabora com o MST. Dizia Regina: “A Professora Gelsa sabia como 
fazer um determinado cálculo no papel, o mesmo cálculo que os sem-terra faziam de suas 
experiências práticas.”  

As duas formas de fazer o cálculo resultavam em diferença que, às vezes, era 
desprezível, mas quando sentavam a mesa, com os técnicos do Governo, o calculo que 
prevalecia era o do papel. Percebendo isso, os Sem Terra procuraram a Professora Gelsa 
para aprender a fazer o cálculo, também, no papel. Nessa situação, os Sem Terra 
procuraram esse conhecimento, não aconteceu, portanto, um simples repasse. Teria 
acontecido um diálogo, uma circulação de saberes, conforme confirma a própria 
Professora. (Knijnik, 1996) 

Tanto nos debates entre a turma do curso, como durante um encontro da Direção 
Regional do MST, na qual apresentei esse Dilema, algumas questões foram acrescentadas e 
outras revistas sobre outros pontos de vista. Também aqui, as respostas não eram 
uníssonas. Muito menos era intenção encontrar, aonde quer que fosse, uma resposta. O que 
se buscava era trazer outras vozes para o debate. 

Pude observar, que entre os setores mais subalternizados (por exemplo, entre as 
famílias acampadas), a ênfase sobre a necessidade do repasse era maior. Expressavam o 
desejo de obter um conhecimento que não tinham e, a partir dele, produzir outros 
conhecimentos que pudessem melhorar a situação de desconforto em que vivem. Porém 
não deixam de desconfiar desse conhecimento. 

A fala de Joana, mulher, negra, sem-terra, criando filhos/as e a neta, acampada a 
quase de dois anos na beira de uma estrada entre a poeira e a mata, chamou a atenção. 
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Disse-me ela: “eu acho que nenhum repasse é um simples repasse. Cada vez que ouço 
alguma coisa que eu antes não sabia, por exemplo, no rádio, antes de acreditar eu fico 
pensando se tem alguma coisa que me diz, de dentro de mim, que aquilo é verdade”. 

As experiências de vida dessas pessoas fazem com que o conhecimento repassado 
nunca seja apenas repasse, há um processo de aproximação, de desconfiança desse 
conhecimento. Recordo-me do Mineiro, cuja a história você lerá ao longo deste trabalho 
que, sem conhecimento das letras, organiza sua vida em torno da desconfiança. Quando 
recebe alguma carta pede que alguém leia e depois pede que outro leia, e assim fica 
sabendo o que realmente está escrito ali. 

As táticas utilizadas por Joana e Mineiro, ao desconfiarem e aproximarem-se do 
conhecimento do outro, se aproxima do que Carvalho, Acioli e Stotz (2001) chamam de 
“Construção Compartilhada do Conhecimento”.  

O entendimento, dessa forma de construir o conhecimento, é de que tanto o senso 
comum como o conhecimento científico, têm limites. Essa posição, é corroborada por 
Jacques Gauthier, de que nos saberes populares existem conhecimentos “de 
desmistificação e ruptura epistemológica” como outros que “reforçam as ilusões e 
dependências”. Também, nos saberes acadêmicos “existem saberes críticos, mas também 
saberes instituídos”. 

Por outro lado, o paradigma hegemônico considera tudo que foge, escapa, à sua 
lógica como anedótico, imaginário, subjetivo, enfim, como conhecimento não significativo 
para a “ciência”. Como saber menor. Assim, o que deveria ser apenas uma diferença (a 
dúvida enquanto método) se torna desigual. 

Essa desigualdade não se expressa em não saber, mas em um saber insuficiente.  
Aqui caberia dizer que tal insuficiência não é resultado de uma incompetência, mas, 
antes, expressão da própria subalternização do camponês, componente de sua 
pobreza. O capital não o priva apenas de mercadorias, reduzindo-o a consumidor 
marginal, mas priva-o, também, do conhecimento e do saber” (Martins:1989, 106).  

 

Knijnik, seguindo a pista de Martins, observa que há uma relação direta entre as 
desigualdades sociais e “as condições de acesso e permanência da população na escola”. 
(1995: 5). No caso do Brasil os censos do IBGE constatam uma realidade: onde a presença 
do latifúndio é mais forte, as condições de vida e de acesso aos direitos sociais são 
proporcionalmente menores. Essas e outras questões relacionadas as erosões e degradações 
sociais, econômicas, políticas e culturais promovidas pelo latifúndio/agronegócio serão 
analisadas com mais acuidade no próximo capitulo. 

Porém, se de um lado o capital priva as classes populares do acesso ao conhecimento 
hegemônico, de outro, através de seu cotidiano, os setores populares vão conformando uma 
forma própria de compreender e explicar o mundo. Que, conforme mostramos no início 
deste trabalho, é para nós mais do que simples repetição do saber dominante, é uma forma 
de interagir com o mundo. 

A questão que se coloca à escola e ao saber escolar, é que junto ao conhecimento 
do cotidiano (ao qual Agnes Heller, citada por Tamarit, chamaria de dóxa) existe um outro 
conhecimento, que na sociedade capitalista é mais valorizado (que a autora chamaria de 
Epistéme). Vivemos, portanto em uma sociedade na qual a construção e o acesso ao 
conhecimento é desigual e combinado. Qual é a função da escola, nesta sociedade? 
Recusar o saber insuficiente das classes populares?  Ou, ao contrário, valorizá-lo, tê-lo 
como absoluto e parar nele? Como seria garantir acesso a todos e todas aos conhecimentos 
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necessários para a libertação ou para a autonomia? O que seriam esses conhecimentos? 
Gramsci, por exemplo, defendia que a escola fosse capaz de formar intelectuais de todos os 
tipos e que possibilitasse a todos/as serem dirigentes. Comenius imaginava uma escola que 
ensinasse tudo a todos/as. É possível? Estes desafios continuam atuais? 

Recupero de Florestan Fernandes a noção de “desenvolvimento desigual e 
combinado”. O autor utiliza esse conceito para entender o desenvolvimento do capitalismo 
dependente no Brasil. Para Fernandes, recuperando um conceito de Trotsky, ao mesmo 
tempo em que a periferia do capitalismo reproduzia os padrões de desenvolvimento das 
economias centrais, criava sua própria dinâmica que assimilava e resistia (no caso do 
Brasil mais assimilava do que resistia) aos processos imperialistas. 

Numa sociedade como a brasileira o processo de produção e socialização do 
conhecimento, resguardadas as devidas proporções, se assemelha ao problema do 
desenvolvimento das forças produtivas: é desigual e combinado. 

Aqui esse conceito adquire uma nova noção, pretendo pensar com ele, como o 
conhecimento é apropriado pelas classes hegemônicas, tornando-se assim, também, 
hegemônico. Ao mesmo tempo em que permanece entre os dominados, saberes que 
resistem e assimilam o conhecimento hegemônico. As articulações entre esses saberes e 
conhecimentos, não se colocam em oposição ou em harmonia. Acontece, ao mesmo tempo, 
de forma desigual e combinada, tanto na mão que vai dos “debaixo” para cima, quanto na 
via contrária. 

O reflexo, entretanto, é diferenciado: enquanto o que chamamos aqui de dóxa é 
visto com suspeição e desvalorização pela epistéme (Bachelard); a epistéme é na, maior 
parte das relações, aceita e assimilada. Ou seja, nessa relação hegemônica a ciência, como 
verdade, é aceita e se impõem socialmente, enquanto os saberes populares são 
desqualificados, vistos com desconfiança e desvalorizados, tanto pelos “de cima”, quanto 
muitas vezes pelos “debaixo”. 

Florestan Fernandes se refere, ainda, aos diferentes tempos do desenvolvimento das 
forças produtivas que se mantêm, fazendo-me lembrar de Benjamim “O passado que não 
passa”. Lembra, também, minha infância pobre quando no natal ‘ganhava’ presentes que, 
se para mim eram novos, para meus primos já não mais serviam. As novas roupas que 
chegavam todos os anos e que muito me alegravam, eram as mesmas que meus primos já 
não mais usavam por serem velhas ‘fora de moda’. Estas lembranças me ajudam a compor 
uma metáfora e entender um pouco porque a escola nunca acompanha o saber científico 
“de ponta”. Por que ainda ensinamos o paradigma da física newtoniana, sendo que esta já 
foi ultrapassada há muito tempo? 

Os saberes circulam dentro de fronteiras que muitas vezes são sociais, econômicas, 
culturais, políticas e epistêmicas. A falta de mobilidade entre essas fronteiras favorece ao 
saber instituído, por isso, nada melhor para a manutenção da ordem do que a imposição do 
silêncio.  

Negar o conhecimento que não tenha como base a “técnica” hegemônica e se 
recusar a conhecer o saber do outro, essa tem sido a norma da lógica hegemônica.  

A solução proposta pelo Professor Victor Valla para o impasse, a construção 
compartilhada do conhecimento, parte do pressuposto: eu sei + ele não sabe = novo saber 
construído neste compartilhamento, em um movimento mediado pela cooperação 
(Carvalho, Aciolie & Stotz: 2001 103). Existem concepções implícitas nesta formulação 
que considero importante explorar. 
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Primeiro, se eu sei, devo ter consciência que não sei tudo e que ele não sabe, mas 
devo saber que ele sabe muitas outras coisas que eu não sei. Entre o não saber dele e o meu 
saber, pode haver um diálogo e esse diálogo pode construir um outro conhecimento. 
Produto (sempre inacabado) do desconhecer dele e de meu conhecer, mas principalmente 
de nossa cumplicidade de conhecer junto. 

Desta mesma forma participam da produção coletiva e solidária do conhecimento 
os saberes de quem “não sabe” e os “não saberes” daquele que sabe. Assim o 
ensinoaprendigagem é sempre um processo solidário, que exige “disponibilidade para o 
diálogo [...] saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei” (Freire, 2000 152-153) 

Certamente que Valla e os autores do texto avançam na solução do impasse. Mas 
uma questão fundamental permanece: como conquistar a cooperação na construção do 
conhecimento, em uma sociedade organizada mais em torno da desigualdade, do que na 
cooperação ou na solidariedade? Talvez olhar os processos insurgentes, apontados pelos 
movimentos sociais, pelas entidades de classe, pelas comunidades populares possa 
contribuir para construir  alternativas de conhecimentos solidários. 

Ainda sobre o impasse do repasse: como saber se alguém precisa de um 
conhecimento? O Professor Valla representa, esta necessidade, da seguinte forma: 
“Durante o regime militar, por várias vezes, o governo procurava nos livros de registro 
financeiro dos sindicatos irregularidades que justificassem a intervenção na entidade. Eu, 
como técnico, sabia disso e poderia repassar os conhecimentos para que o sindicato 
regularizasse o livro e assim impedisse a intervenção”. 

Creio que há inocências neste pensamento. Primeiro, imaginar que se tratasse de 
uma ‘questão realmente técnica’, ou que possa haver ‘questões realmente técnicas’, se o 
livro de registro estivesse certo seria outra a desculpa para a intervenção. Segundo, é 
imaginar que aquele sindicato precisa dessa informação. 

Durante uma conversa com acampados, sobre o repasse, uma pessoa me dizia que 
às vezes ela acredita em ‘simpatias’ às vezes não acredita: “Quando estou precisando 
muito de uma coisa eu até faço a simpatia, mas quando a fase de precisão acaba, eu acho 
aquilo a maior bobeira!”. O que é precisar? De que conhecimentos eu preciso? Será que 
outro pode me dizer? 

Se existisse uma descrição de todos os conhecimentos necessários a todos/as quanto 
mais fácil não ficaria a decisão do que todos precisamos saber. E, assim, estaria resolvido o 
problema do conteúdo. Só que a história em movimento, movimenta o conhecimento. Faz, 
desfaz, re-faz, inova, nunca pára. O que hoje sei, pode ser que amanhã não saiba, ou que 
saiba diferente. 

Por outro lado, se tudo fosse tão relativo e se o conhecimento produzido pelos 

cientistas e pelos intelectuais não fossem importantes, fossem desprezíveis, porque se 

investiria tanto? Qual o papel do conhecimento em nossa sociedade contemporânea? 

A crítica que faço à subalternização de outras formas de conhecer o mundo pelo 

conhecimento considerado hegemônico, não pode incorrer no mesmo risco de se colocar 

como uma forma absoluta de conhecer. Ou seja, não podemos incorrer no erro de negar os 

conhecimentos científicos e sua importância, em especial nas áreas dominadas pelo capital. 
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O conhecimento científico é uma forma de relação com o mundo que, em nossa 

organização social, se coloca como a forma hegemônica nessa relação. Alguns autores 

consideram, inclusive, que a superação da subalternidade “passa sem dúvida pelo seu acesso 

ao conhecimento”8. A questão, então, não é negar essa importância, mas pensar formas de 

diálogo (proponho polifônico) em que os diferentes saberes não se subalternizem.  

A superação da subalternidade passa pela ‘aquisição’dos conhecimentos científicos? 

Lembro-me de John Wolloway (2003): “para mudar o mundo não bastar tomar o palácio”, 

talvez nem precisemos tomá-lo, mas na luta contra o poder é preciso ir construindo outras 

formas de poder. Então, penso que na luta pelo acesso ao conhecimento, devemos ir 

movimentando outras formas de conhecer. É preciso que os saberes se misturem, que se 

compartilhem. 

É necessário a criação de um outro saber, fruto de um processo que poderíamos 

chamar de “dupla captura”, onde o ‘conhecimento científico’ capture e seja capturado pelo 

‘conhecimento popular’. Essa captura “não é pacífica, não é uma síntese, é a criação difícil, de 

outra “coisa” [...] É a criação de novas intensidades, que geram novos conceitos” (Gauthier, 1999: 

15). 

Algumas teorias têm avançado no entendimento das qualidades científicas do 

conhecimento popular, mas ao tratá-lo apenas como diferente não reconhece as desigualdades 

entre os saberes (knijnik, 1999: 104), tanto em termos de valores sociais, quanto de 

aproximação das (re)descobertas científicas de ponta . Não reconhecer essas desigualdades é 

contribuir para que elas se perpetuem. 

O relativismo absoluto pode conduzir a ‘glorificação’ do conhecimento popular, (citar 

Knijnik, 1999: 105). Certamente que esta ‘glorificação’ na contribui para a emancipação. Por 

outro lado, o reconhecimento dos saberes e práticas das culturas populares como inferiores e 

ilegítimos, “acaba por constituir em uma abordagem que antes de tudo reforça as desigualdades 

sociais” (Knijnik, 1999: 107) 

Como, então, evitar o “populismo pedagógico” da valorização “pelo encantamento” do 

saber popular e ao mesmo tempo realizar a crítica aos saberes populares sem reforças as 

desigualdades? Pelo diálogo. Um diálogo de saberes, reconhecendo, em cada um, ausências e 

presenças de conhecimentos importantes e necessários, mas reconhecendo, também as 

desigualdades sociais que os produzem e que eles reproduzem. 

                                                 
8 Entrevista com a professora da ESS/UFRJ, Maria Lídia Souza da Silveira, publicada em: 
http://www.assistentesocial.com.br/cadespecial1.pdf#search='passa%20sem%20d%C3%BAvida%20pelo%20se
u%20acesso%20ao%20conhecimento' último acesso em 12/06/06 
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O diálogo e a solidariedade como forma de produzir e compartilhar novos 

conhecimentos exige uma outra postura pedagógica e política do educador e do militante. 

O educador e o militante não mais se apresentariam como aqueles que sabem e, 

portanto, vão ensinar; não se trata “elevar o nível de consciência”, mas de dialogar para que 

ambas as consciências se alterem. 

Trata-se de historicizar e interrogar os saberes tanto os que são do cotidiano populares 

quanto os saberes da cultura dominante. A historicização “possibilita que os saberes cultos 

[...] sejam examinados como tendo se constituído como legítimos e tendo se convertido em 

saberes dominantes não por serem “em si” superiores” (Kninjnik, 1999: 113) 

Historicizando e questionando ambos os saberes os educandoseducadores e os 

educadoreseducandos, entendendo, ambos, os processos que produzem a subalternização 

podem (re)descobrir caminhos que possibilitem a transformação social na perspectiva da ética 

humana. 

Na minha perspectiva, o diálogo assume como intercâmbio permanente de sabedorias, 

conhecimentos e concepções de mundo. Como Gramsci, acredito que todos/as possuímos  

diferenciações históricas, sociais e econômicas que determinam que em determinadas épocas 

históricas, umas tenham mais importância que outras. Nesse intercâmbio vão surgindo outros 

conhecimentos, o conhecer tanto do educadoreducanado, quanto do educandoeducador. 



 45 

A [nova] questão agrária brasileira 
 

 
 

A terra é a maior riqueza 
Que a natureza criou 

A todos foi entregada 
Meia dúzia de malvados 

Esta terra concentrou 
 

Precisamos de alimentos 
Plantar nossos cereais 

Devolvam nossas terras 
Pras grandes massas rurais 

 
Hoje as cercas geram mortes 

Geram fome e miséria 
A terra perdeu seus filhos 

Pois a cerca fechou os trilhos 
Pra eles voltar pra ela 

 
A foice mudou seu uso 

O arado perdeu seu dono 
Eles clamam por sua volta 

Já iniciou a revolta 
Dos que vivem no abandono 

 
Cercas que geram mortes 

(Amiltinho / Clodoveu) 
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Em um artigo publicado em 19809, Paulo Sandroni pergunta: “Em que sentido e para 

quem a questão agrária é uma questão?” (SANDRONI, 1980, 15). Transcorrem duas décadas e 

meia, entre aquele texto e este, e a pergunta permanece pertinente.  

A burguesia brasileira insiste em afirmar que a questão agrária brasileira está 

resolvida. Que a agricultura brasileira se desenvolveu e, hoje inclusive, sustenta a economia 

nacional; que não existem terras cultiváveis improdutivas – o que sustentaria a necessidade de 

expansão da fronteira agrícola em cima de áreas da floresta amazônica e; que a população 

camponesa brasileira não reivindica acesso a terra, mas, apenas, o cumprimento da legislação 

trabalhista. 

Essa concepção de solução do problema agrário é típica de uma sociedade 

dependente10, ao contrário dos países que, do ponto de vista do capital, podem ser 

considerados centrais e optaram pela democratização da propriedade da terra, como forma de 

estimular um desenvolvimento para a população do próprio país. 

É no contexto acima, que podemos compreender os processos de reforma agrária em 

países da Europa, Estados Unidos, Japão e outros. Neles a reforma agrária se desenvolveu 

como um projeto do capitalismo para distribuir a propriedade da terra, garantindo a oferta de 

produtos agrícolas para o mercado interno, evitando o maciço êxodo rural e incorporando os 

camponeses ao mercado consumidor de produtos industrializados. 

Essa lógica, distribuir a terra para aumentar a produção e incorporar os camponeses 

ao mercado consumidor, nunca foi hegemônica em nosso país, nem mesmo nos poucos 

momentos em que priorizamos um desenvolvimento nacional. Nas décadas de 1950 e 1960, 

os poucos momentos de maior acúmulo de forças sociais para um enfrentamento da questão 

agrária, encontravam fortes resistências dos setores mais conservadores de parlamentares, 

                                                 
9 SANDRONI, Paulo “Questão Agrária e Campesinato – A ‘funcionalidade’ da pequena produção mercantil”  
1980, Polis, São Paulo. 
10 Sobre a noção de dependência Fernandes (1975, 1981, 1987) Ainda sobre esta noção observar em Fernandes a 
noção de dependência dentro da dependência, a subordinação dos interesses do campo aos da cidade, da 
agricultura aos da indústria etc. 
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executivos e das forças armadas. Todos no Brasil, historicamente ligados ao latifúndio, 

retomaram, o poder, em forma de golpe, para impedir que as reformas se concretizassem. 

A forma de desenvolver a agricultura implementada na maior parte de nosso país, 

dispensou a democratização da terra e priorizou a grande propriedade latifundiária para 

produtos de exportação demandados pelos países economicamente mais desenvolvidos. Não 

houve uma preocupação em desenvolver o mercado interno. Quanto mais barata a mão de 

obra, menos qualificada, menos desenvolvidas são as forças produtivas. Mais se consolidam 

os meios para o projeto de exclusão. 

Considerando a opção pelo desenvolvimento dependente podemos, voltando à 

questão inicial, nos perguntar “em que sentido a questão agrária é uma questão?”. Do ponto 

de vista econômico é possível afirmar, com limitações, que a agricultura se desenvolveu, 

mesmo em áreas de grande extensão. Alguns latifúndios brasileiros são produtivos, não a 

grande maioria como tenta nos fazer supor o agronegócio11. 

Agronegócio é o novo nome do latifúndio. É a agricultura e a alimentação vistas não 

como um direito, mas um comércio, um negócio. Está em ofensiva uma campanha ideológica 

para separar o “agronegócio”, que seria a empresa agrícola moderna, do latifúndio 

improdutivo. Essa tese não se sustenta, conforme visão de Bernardo Mançano. 
Agronegócio é o novo nome do modelo de desenvolvimento econômico da 
agropecuária capitalista. Esse modelo não é novo, sua origem está no sistema 
plantation, em que grandes propriedades são utilizadas na produção para exportação. 
Desde os princípios do capitalismo em suas diferentes fases esse modelo passa por 
modificações e adaptações, intensificando a exploração da terra e do homem. 

 

Em algumas regiões do país, onde a infra-estrutura (estradas, portos, hidrovias etc) e 

a indústria se desenvolveram e absorveram a agricultura, como parte de sua estratégia de 

mercado, é realmente possível produzir em grandes extensões territoriais, tornando-as 

economicamente produtivas. 

Esse modelo de agricultura que, os movimentos sociais, vêm chamando de 

“americano”, pressupõe a industrialização e a mecanização em larga escala com pouca 

utilização de emprego direto da mão de obra.  Aqui, no Brasil, este modelo vem sendo 

utilizado, principalmente, na produção de cana-de-açúcar, grãos (milho, soja etc) e na 

pecuária. 

Deste ponto de vista, talvez seja possível afirmar que a concentração da propriedade 

da terra no Brasil não redunde em uma questão agrária; que a grande propriedade não se 
                                                 
11 (“Cercas do latifúndio” in: http://www.revistaforum.com.br/vs2/Artigos_Ler.asp?Artigo={4A319272-4A9D-
492C-86FE-81C089CCE590} acessado em 21/04/2006). 
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constituiu em um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E que, portanto 

a questão agrária estaria resolvida e a reforma agrária, com distribuição de terras não seria 

mais eficiente12. Francisco Graziano Neto, o Xico Graziano, 51, engenheiro agrônomo, 

consultor de empresas e presidente da ONG AgroBrasil, foi presidente do Incra (1995) e 

secretário da Agricultura do Estado de São Paulo (1996-98)13, argumenta que: “O 

distributivismo agrário encerrou seu ciclo”; que as terras ociosas verificadas nos anos de 50, não 

existem mais; que o desenvolvimento e a mecanização tornaram as terras produtivas e os 

“latifúndios se transformaram em empresas rurais”  e que a questão agrária que permanece é: 

como evitar que os pequenos proprietários, que se mantêm na terra, consigam sobreviver à 

potência econômica do agronegócio? E a questão da apropriação da terra estaria resolvida 

porque: “A distribuição continua concentrada, porém a terra está produtiva”.  

Entretanto dados do IBGE, organizados pelo Professor Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira14 mostram que a pequena e a média propriedade produzem grande parte dos 

produtos, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Segundo esta amostragem 

cerca de 85% do algodão, 99% do cacau, 98% do café, 67% da cana-de-açucar, 89% da 

laranja, 78% da soja são produzidas por propriedades de até 2000 hectares.  

A questão, porém, não é ficar debatendo se a agricultura brasileira se desenvolveu ou 

não, prescindindo da distribuição da terra. Mas o que esse desenvolvimento provocou na 

sociedade. A quem beneficiou e quais foram as conseqüências15, para a sociedade, desta 

opção que pode até ter desenvolvido as forças produtivas, mas que mantém entre as relações 

sociais a exclusão, a subalternização, a discriminação, a exploração etc.16  Sobre isso é 

interessante a observação de Santos: “Nunca foi tão grande a discrepância entre a 

possibilidade técnica de uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária e sua 

impossibilidade política”  (Santos, 1996: 15) 

                                                 
12 Sobre esse tema ver interessante debate na Folha de São Paulo, Editoria: OPINIÃO Página: A3, Edição: São 
Paulo May 8, 2004, Seção: TENDÊNCIAS/DEBATES, com o tema: “A reforma agrária baseada na distribuição 
de terras é eficiente?”  
13 A qualificação do autor e todas as citações deste parágrafo se encontram no artigo “Reinventar a Reforma 
Agrária”  de Xico Graziano, publicado na edição citada da Folha de São Paulo.  
14 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino in: VV AA “A Natureza do Agronegócio no Brasil” Via Campesina, 
Brasília, 2005 Pag 36-38 
15 Quando utilizo o termo conseqüência, não o faço ignorando as críticas às leituras simplistas da relação causas 
e conseqüências, muito menos quero aqui defender que seja tão simples dizer que se fosse a história passada 
diferente estaríamos hoje em situação igualmente diferente. As possibilidades são infinitas e nada me garante 
que podemos pré-determinar a conseqüência de uma ação. Por outro lado, é preciso reconhecer que se nem tudo 
se reduz a esta relação é igualmente equivocado recusá-la em toda e qualquer circunstância. Defendo que é 
possível do presente, olhando para o passado identificar ações que nos condicionam. É nesta perspectiva, em 
relação ao passado que falo de conseqüências e não como determinação para o futuro. 
16 Para uma pedagogia do conflito in: Novos Mapas Culturais Novas Perspectivas Educacionais Editora Sulina, 
Porto Alegre, 1996 pág 15 
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III.1 - Degradações/erosões sociais, políticas, econômicas e ambientais 

 

A questão agrária provocou, em nossa sociedade degradações/erosões. Segundo o 

Dicionário Aurélio, erosão é o resultado do ato de um agente que erode, que corrói pouco a 

pouco; um desgaste progressivo e lento. Enquanto degradação, significa destituição 

ignominiosa de um grau, dignidade, encargo, qualidade, etc., provocando deterioração, 

desgaste, estrago; do ponto de vista moral significa rebaixamento, abjeção. Tentarei, a seguir, 

mostrar como a presença do latifúndio provoca degradações/erosões nas relações econômicas, 

sociais, culturais e ambientais. 

 

III .1.1 Separação dos trabalhadores de seus meios de produção  

 

Uma das conseqüências desse modelo de desenvolvimento tem sido a separação entre 

os trabalhadores da terra e seu meio de produção, que se concentra cada vez mais nas mãos 

do capital. Acarretando, também, uma mudança tecnológica. Ao contrário do camponês, que 

pode trabalhar mais “em contato íntimo com a natureza” (Santos, 2003 p 137) utilizando para 

tanto uma tecnologia local adequada àquele meio, o “agronegócio”, contemporâneo desta 

nova fase do imperialismo e do neo-liberalismo, “impõe um só modelo de tecnologia, de 

organização, de utilização do capital etc.” (Santos, 2003 p 137), gerando uma nova relação na 

qual “cada vez mais o homem se vê obrigado a utilizar técnicas que ele não criou, para produzir para 

outros aquilo que não tem necessidade ou que não tem os meios de utilizar”17. 

 

III .1.2 Erosão Ambiental -  (Transgênicos, desgaste do solo...)  
 

o uso intensivo e extensivo do solo com apenas uma cultura; o uso continuo de 

máquinas de grande porte, que compactam o solo; o uso de produtos químicos; pecuária 

extensiva; depredação dos recursos naturais e o desrespeito aos padrões culturais dos povos 

do campo e das florestas, causam sérias degradações ambientais (deteriorando os recursos 

geológicos, hidrográficos e florestais).  

A chamada “revolução verde” — que se baseia na intensiva utilização de sementes 

melhoradas (particularmente sementes híbridas), insumos industriais (fertilizantes e 

agrotóxicos), mecanização e diminuição do custo de manejo, o uso extensivo de tecnologia 

                                                 
17 Idem 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecaniza%C3%A7%C3%A3o&action=edit
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no plantio, na irrigação e na colheita, assim como no Gerenciamento de produção — 

possibilitou a produção agrícola em grandes extensões de terra. 

Esse ciclo de inovações se iniciou com os avanços tecnológicos do pós-guerra, 

embora o termo “revolução Verde” só tenha surgido na década de 70. Desde essa época, 

pesquisadores de países industrializados prometiam, através de um conjunto de técnicas, 

aumentar estrondosamente a produtividade agrícola e resolver o problema da fome nos países 

em desenvolvimento. Uma formulação ideológica (no sentido marxista do termo, ou seja, de 

inversão da realidade), porque, como veremos, o problema da fome é mais um problema de 

concentração de rendas do que de falta de produção agrícola. 

Os efeitos da “revolução verde”, ao contrário do que fora prometido, provocaram 

uma série de danos sociais e econômicos. Entre esses, listamos: o aumento das despesas com 

o cultivo e o endividamento dos agricultores; o crescimento da dependência dos países, do 

mercado e da lucratividade das grandes empresas de insumos agrícolas; o agravamento da 

uniformidade e da erosão genética das espécies agrícolas; a expulsão dos pequenos 

agricultores, que não puderam mais competir com empresas agrícolas de grande porte (muitas 

das vezes, aqui no Brasil, pelos créditos a baixos custos oferecidos às grandes propriedades), 

que são mais aptas a gerenciar o empreendimento considerável envolvido na exploração 

efetiva das técnicas da “revolução verde”; desemprego massivo de trabalhadores rurais 

provocado em parte pelo uso de máquinas agrícolas.18 

Mesmo do ponto de vista do agronegócio, a “revolução verde” está apresentando 

esgotamento: a produtividade tem estagnado, as culturas baseadas em variedades uniformes 

(monocultura derivada das sementes híbridas)  estão se mostrando vulneráveis, o solo está 

sendo esgotado e montou-se um ciclo vicioso de uso de fertilizantes. De acordo com setores 

do agronegócio críticos da “revolução verde”, o mundo precisa de um novo paradigma de 

produção para o campo, uma "segunda revolução verde" que possa reconciliar produções 

maiores com um uso mais racional do meio-ambiente. Apresentando como alternativa a 

produção de variedades transgênicas. 

A “revolução verde” causou ainda devastadores efeitos ambientais: perda de 

biodiversidade, dependência excessiva de combustíveis fósseis, erosão do solo e poluição 

causada pelo uso de fertilizantes, pesticidas e herbicidas. A perda da biodiversidade, 

especialmente, torna esse tipo de agricultura contrária aos princípios básicos do 

desenvolvimento sustentável. 

                                                 
18 Estima-se que nos últimos 25 anos 30 milhões de pessoas tenham abandonado o campo. Fórum Nacional Pela 
Reforma Agrária e Justiça no Campo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
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Interessante observar como a crítica à “revolução verde” formulada pelo capital, ao se 

interessar pelo contínuo acúmulo, aponta para uma superação conservadora: os transgêncios. 

Do ponto de vista da agricultura familiar a produção transgênica representa a 

continuidade dos efeitos da “revolução verde”, agravados. Não apenas pelos riscos à 

saúde, como também pelos ambientais, econômicos, culturais e sociais. 

Sobre os riscos à saúde o mais grave é a pressão que vem sendo feita pelos países 

interessados na liberação do plantio de sementes e comercialização de produtos transgênicos, 

sem que se adote o “Princípio de Precaução”19. Já foram observados sérios problemas de 

saúde, especialmente alergias, provocadas pelo uso de produtos transgênicos. Em animais é 

possível detectar problemas de formação genética em experiências com esses produtos. 

Do ponto de vista ambiental, além da perda de variedades outro risco é o 

empobrecimento do solo provocado, principalmente no caso da soja, pelo uso contínuo do 

Randup – produto à base de Glifosato de Sódio que impede a germinação de qualquer outra 

espécie, que não a Soja Randup. Neste caso, há ainda, um agravante à saúde humana. O 

Glifosato é admitido somente em espécies cujo ciclo entre a aplicação deste agente tóxico e a 

colheita seja maior que 180 dias e no caso da soja o ciclo máximo é de noventa dias. Neste 

caso o alimento produzido, com essa espécie, tem resíduos de Glifosato. Ainda tendo a soja 

como exemplo20, outro forte risco ambiental é a poluição da água e do ar, devido à aplicação 

extensa e intensiva deste produto que é uma sofisticação do agente laranja utilizado pelos 

EUA na guerra contra o Vietnam. 

 A produção trangênica coloca em risco um dos maiores patrimônios da 

humanidade, um dos mais inalienáveis direitos do ser humano, o direito ao uso livre das 

sementes. A semente transgênicas tem patentes e donos. Alterados os genes passam a ser uma 

espécie própria, cuja propriedade é da empresa que a fabricou, inclusive para cobrança de 

Royalties. Um dos riscos da produção transgênica é o do monopólio da indústria de sementes 
                                                 
19 Princípio de Precaução: “Uma definição ampla de PRINCÍPIO DE PRECAUÇÃO foi formulada em uma 
reunião realizada em janeiro de 1998 em Wingspread, sede da Joyhnson Foundation, em Racine, estado de 
Wisconsin, com a participação de cientistas, advogados, legisladores e ambientalistas. A Declaração de 
Wingspread sobre o PRINCÍPIO DE PRECAUÇÃO apresentada na íntegra no fim do presente informativo, 
resume o princípio da seguinte forma: "Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio-ambiente 
ou à saúde humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efeito não 
forem plenamente estabelecidas cientificamente." Dentre os principais elementos do Princípio figuram: a 
precaução diante de incertezas científicas; a exploração de alternativas a ações potencialmente prejudiciais; a 
transferência do "ônus da prova" aos proponentes de uma atividade e não às vítimas ou vítimas em potencial 
daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão e observação do Princípio -- inclusive o direito 
público ao consentimento informado.” http://www.fgaia.org.br/texts/t-precau.html acessado em 13/07/2005  
20 A insistência do exemplo da soja para debater a questão da transgenia se explica por ser o produto com maior 
produção transgenica no país, apesar de existir centenas de outros em nosso mercado. O sítio do Greenpeace na 
Rede Mundial de Computadores traz a listagem completa dos produtos com componentes transgêncios. 
Consultar www.greenpeace.org.br 

http://www.fgaia.org.br/texts/t-precau.html
http://www.greenpeace.org.br/
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e do controle de todo o ciclo de produção. Cada vez menos empresas controlam essa 

tecnologia de produção de sementes (apenas 8 empresas controlam mais de 90% do mercado 

mundial). Além da produção de sementes, todo o tipo de outros produtos (herbicidas, 

fertilizantes etc) devem ser comprados da mesma empresa e, por fim, a produção transgênica 

tem o mesmo destino com preço controlado.  

A semente transgênica, ao colocar sob risco a biodiversidade, impõe mais uma das 

utopias “perversas” da modernidade: a uniformidade técnica no campo. Impondo formas de 

produção, sabores, imposições de escolha etc, que colocam em risco, também, a diversidade 

cultural. 

 

III .1.3 Erosão do Direito ao Trabalho21 -  

 

O desenvolvimento das forças produtivas no campo não significou mudanças nas 

relações sociais de trabalho. Ao contrário, o campo brasileiro hoje, do ponto de vista da 

produção, pode ser considerado mais desenvolvido que algumas décadas passadas. O velho 

“coroné”, exceto em algumas regiões do país, não existe mais. Porém,  
“À grande maioria dos assalariados rurais ainda são negados os direitos legais 
mínimos. Dos que recebem até um salário mínimo, somente 22,5% possuem carteira 
assinada. Segundo pesquisa nacional por amostragem de domicílio, feita em 1995, 
das 16,3 milhões de crianças brasileiras, 522.185 (na faixa etária entre 05 e 06 anos) 
estavam no mercado de trabalho, e destas, 423.679 na agricultura. Não menos grave 
é a situação de trabalho a que estão submetidas as mulheres trabalhadoras rurais, 
com dupla ou tripla jornada de trabalho e salários menores. Esta realidade tem se 
agravado nos últimos anos, sendo constatadas inclusive formas diversas de trabalho 
escravo, tanto nas regiões de fronteira agrícola (norte e centro-oeste), bem como nas 
áreas mais desenvolvidas.” (Fórum Nacional, documento citado) 
 

Uma série de reportagens publicada pelo Jornal A Folha de São Paulo sob o Título: 

Lavoura Arcaica  
revela que o trabalho escravo no Brasil acompanha o avanço das fronteiras agrícolas 
e da pecuária e está presente em grandes empreendimentos agrícolas para a 
exportação e em modernas fazendas de criação de gado que estão no topo da 
vanguarda tecnológica. (...)É a face obscura de parcela do agronegócio, uma cicatriz 
escondida em meio à riqueza.22 

 
É uma longa matéria para a qual a repórter, seguindo as pistas do Ministério do 

Trabalho, “mergulhou nos processos do grupo de fiscalização móvel do Ministério do 

Trabalho – considerando só os processos com ”resgate" de trabalhadores.” Visitando diversos 

municípios no Sul do Pará, área considerada pelo Ministério do Trabalho e pela Comissão 

                                                 
21 As referência deste e do próximo tópico se baseiam em documento do Fórum Nacional de Reforma Agrária e 
Justiça no campo, disponível no site: www.informes.org.br/notas/nota-forum.htm acessado em 12/07/2005. 
22 Reportagem de Elvira Lobato publicada na Folha de São Paulo, em 18 de julho de 2004. 
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Pastoral da Terra, endêmica de trabalho escravo. Chama atenção na matéria o drama de Tatu, 

que sinteticamente foi assim apresentado pelo Jornal: 
 A SAGA DE TATU  (..) Trajano Leal Alves, 44 anos, seis filhos, trabalha na 
lavoura desde os 11 anos. É um "peão-de-trecho" mais conhecido como Tatu. Foi 
resgatado três vezes pelo Ministério do Trabalho, nos últimos 20 anos, como vítima 
de exploração de mão-de-obra escrava no meio rural. As duas primeiras vezes ele 
trabalhava em fazendas no Pará, e a terceira vez, em uma propriedade na divisa do 
Estado com Mato Grosso. 
 

A triste história de Tatu, nos mostra a ineficiência do combate ao trabalho escravo, 

enquanto a propriedade da terra estiver concentrada, porque como nos ensina Trajano Leal 

Alves, o Tatu, "Não tenho mais nada, além desses braços para trabalhar". E não tendo mais do 

que isso tem que se submeter às regras do capital. 

Aqui no Estado do Rio de Janeiro, o setor do agronegócio que mais lucra é o 

açucareiro. Em Campos dos Goitacazes várias usinas moem 24 horas por dia, entram e saem 

caminhões de cana-de-açúcar e de açúcar todos os dias. Depois de um período de quase 

falência, os usineiros receberam como recompensa a renegociação da dívida parcelada em 

mais de cem anos (algumas chegam a 130 anos) e com anistia de parte dos juros, mas a 

grande usina açucareira continua utilizando mão de obra escrava. 

A Usina Santa Cruz em Campos; a Agrisa em Macaé; a Fazenda São Fernando em 

Valença (para colheita e re-plantio de café) e outras fazendas, na região do Medio Paraíba (em 

especial para corte e re-plantio de eucalipto); entre outras do Estado do Rio de Janeiro, em 

pleno Século XXI, vinham fazendo e, algumas mesmo multadas, continuam a fazer uso de 

trabalho escravo23. 

O que chamamos aqui de trabalho escravo é o conceito legal do Ministério do 

Trabalho, ou seja: 
Quando se fala em escravidão, muitos lembram de correntes e senzalas. Mas o 
trabalho escravo de hoje adquiriu novas características, sendo a principal delas a 
proibição direta ou indireta do direito de ir e vir.  
Em geral, os trabalhadores são arregimentados pelos chamados gatos em localidades 
distantes daquelas em que vão trabalhar. Começam a endividar-se com o transporte e 
o empréstimo que recebem para deixar com a família. Continuam com a dívida, pois 
são obrigados a comprar as ferramentas de trabalho e a alimentação em armazém 
mantido pela fazenda, a preços exorbitantes. São submetidos a longas jornadas de 
trabalho em condições precárias, mas nunca conseguem pagar o que devem. 
Muitas vezes, sofrem ameaças de agressão e morte, que em alguns casos se 
consumam, pois já foram encontradas ossadas humanas em inspeções a fazendas 
denunciadas. Além disso, têm dificuldade de fugir das fazendas, devido o 
isolamento e difícil acesso desses locais. 
Apesar de ser maior a incidência de trabalho análogo ao de escravo no meio rural, o 
MPT já comprovou a existência de focos de trabalho escravo no meio urbano. Um 

                                                 
23 A relação completa das fazendas aonde foi detectado trabalho escravo pode ser encontrada no sítio do 
Ministério do Trabalho e Emprego; http://www.mte.gov.br/Noticias/download/Trabalhoescravo.pdf acessado em 
16/06/2005 
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dos casos investigados e que possui ação em andamento ocorreu próximo ao centro 
de São Paulo. 
Gato – Pessoa que atrai o trabalhador para exercer funções em outras localidades, 
com falsas promessas de excelentes salários e acomodações. É o intermediador da 
mão-de-obra entre o empregado e o empregador. 24 

 

Aquelas situações nas quais os trabalhadores, mesmo em situação análoga ao de 

trabalho escravo, são da própria região, ou que possibilite sua “fuga” a pé, não é considerado 

trabalho escravo. Se fossemos considerar o conceito de trabalho análogo ao de escravo, como 

por exemplo aquele que trabalha e não recebe remuneração financeira como forma de 

pagamento de sua força de trabalho o número de casos subiria de forma exorbitante 

A erosão do direito ao trabalho é mais uma das evidências da relação “promiscua” do 

latifúndio/agronegócio com o poder. São vários os políticos citados como beneficiário do 

trabalho escravo. Aqui no Estado do Rio de Janeiro pelo menos dois Deputados Estaduais, um 

Presidente da Assembléia Legislativa (2005), Jorge Sayed Picciani, um Secretário Estadual de 

Educação, Noel de Carvalho, são, segundo o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, 

beneficiários diretos do trabalho escravo. 

 

III .1.4 Erosão dos direitos (exclusão - negação) 

 

A modernização das relações de produção no Brasil não levou à modernização das 

relações sociais, à democratização do acesso e do uso da terra. As populações camponesas e 

os povos da floresta, que têm uma relação sustentável com os recursos naturais, por meio do 

trabalho para a sobrevivência foram desestruturadas pela violência e pela introdução de 

padrões tecnológicos e culturais inadequados para as suas realidades específicas. Seus direitos 

de posse sobre a terra não foram reconhecidos. Além do amplo processo de expulsão de 

posseiros, persiste até hoje a enorme dívida social para com as populações negras que, 

abandonadas pelo Poder Público, lutam pela demarcação das terras de remanescentes de 

quilombos, um direito assegurado em lei. Situação semelhante vivem os povos indígenas que 

vem sendo dizimados.25  

Como expressão desta situação insustentável resultante do modelo agrícola e agrário 

vigente no país, exacerbaram-se os conflitos sociais no campo. De 1980, até 2004 ocorreram 

                                                 
24 (fonte: http://www.pgt.mpt.gov.br/escravo/oque/index.html, acessado em 16/06/2005). 
 
25 (Adaptado de http://www.pt.org.br/san/pidesc.doc). 
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1.71026 assassinatos de trabalhadores rurais, advogados, técnicos, lideranças sindicais e 

religiosas ligados à luta pela terra. A impunidade e a falta de soluções para o problema 

agrário realimenta constantemente a cadeia da violência e dos conflitos. É nítida a impunidade 

e a ineficiência da justiça: nos últimos anos apenas 8 (oito) mandantes destes assassinatos 

foram condenados, e muitos cumprem sentença em liberdade ou estão foragidos. “O Poder 

Judiciário, onde predominam juízes conservadores, julga com base numa legislação 

patrimonialista, em que a propriedade da terra é um bem absoluto, independente de sua 

função social e acima do direito à vida”27. 

Dados empíricos levaram alguns pesquisadores (Kautsky, Lênin, Hobsbawn) a 

concluírem que a tendência dos camponeses seria desaparecer, se tornariam proletários ou 

burgueses se incorporando de vez a lógica capitalista. Essa idéia comum à esquerda e à 

direita, de que a tendência do campo seria o desaparecimento, causou forte impacto sobre as 

políticas públicas. Para a população do campo, o que sobra são sempre resíduos do Estado. 

Formando um ciclo, o campo abandonado pelo Estado é abandonado pela população ou, na 

visão do Estado: o campo abandonado pela população, não justifica gastos do Estado. Um 

exemplo é a recente pesquisa, realizada em todas as Escolas de Assentamentos de Reforma 

Agrária, mostrando as péssimas condições de funcionamento28. 

Hoje, no campo, se concentram, basicamente, setores das classes populares que não 

tiveram condições de migrar para as cidades, em sua maioria estão excluídos do acesso à 

educação, à saúde, às garantias trabalhistas. Para estas populações que resistem e insistem em 

viver no campo a questão agrária é presente. E reclamam que a sociedade civil, a sociedade 

política e o Estado ouçam-lhes e, com sua participação, apontem políticas públicas 

alternativas que, considerando suas particularidades, respondam de forma adequada às suas 

demandas. 

Mais uma vez constatamos que o desenvolvimento da agricultura no Brasil, na medida 

em que se assentou na concentração da propriedade da terra, privilegiando o latifúndio, foi 

extremamente excludente. Beneficiou apenas uma minoria, as oligarquias rurais, e os capitais 

                                                 
26 (1671 Assassinatos até 2003) Fonte CPT/MST, dados atualizados até 29/08/2003 consultado no site: 
www.mst.org.br/biblioteca/assassinato/ass89-99.html com acesso em 13/07/2005, acrescido de 39 
assassinatos em 2004 (Porto-Gonçalves, , totalizando 1710 trabalhadores/as assassinadas em conflitos pela terra. 
(página 142) 
27 (adptado de http://www.pt.org.br/san/pidesc.doc) 
28 Certamente uma análise desta pesquisa se constituirá em uma das partes desta dissertação. Quero aqui apenas 
destacar alguns de seus dados: 31 % das escolas não têm qualquer tipo de energia elétrica, destas 21,1 não 
possuem qualquer tipo de energia, 6,8 apenas lampião e 4,6 lamparina. Das que possuem energia 60,3% da rede 
elétrica pública, 4,9 gerador, 3,7 solar e 0,1 eólica. 75,2% não possui nenhum tipo de comunicação e apenas 
16,6% têm telefone público. E o mais dramático 22,7% não têm qualquer tipo de banheiro, das que têm algum 
tipo cerca de 15% possuem apenas fossa, sem vaso. 

http://www.mst.org.br/biblioteca/assassinato/ass89-99.html
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industrial, comercial e financeiro que se aliaram com elas neste processo, marginalizando e 

expulsando amplas camadas da população. Nos últimos 25 anos, mais de 30 milhões de 

camponeses deixaram o campo.  A modernização na agricultura aprofundou as desigualdades 

sociais e regionais. Dos 38 milhões de habitantes da área rural, 73% têm renda anual inferior 

à linha da pobreza (260 dólares/ano), o que contribui para colocar o Brasil entre os países de 

pior distribuição de renda do mundo. Registre-se que a renda média per capita do Brasil é de 5 

mil dólares. Um dos resultados dessa desigualdade, que tem contornos regionais, étnicos e de 

sexo, é a fome: 51% dos 31,5 milhões de brasileiros famintos estão no campo, com 

predominância dos nordestinos e nortistas, afro-descendentes, mulheres, crianças e idosos.. 

 

III .1.5 Erosão Econômica e Concentração da propriedade da terra 

 

A forma como se desenvolveu o campo provocou o empobrecimento contínuo do 

pequeno proprietário e a concentração das terras. Utilizando o Índice Gini de Concentração 

Fundiária, o Brasil é o país com a segunda maior concentração de terras do mundo, ficando 

atrás apenas do Paraguai, mas se considerarmos como exemplo apenas o Estado do Maranhão, 

este índice supera o de qualquer outro país. 

O Brasil apresenta atualmente um dos maiores índices de concentração da 

propriedade da terra do mundo, de acordo com os dados do Censo Agropecuário de 

1995/96, a concentração, medida pelo índice de Gini, em um intervalo de variação de 0 

(concentração nula) a 1 (concentração absoluta), situava-se em 0,856, para o conjunto total 

dos estabelecimentos agropecuários (proprietários, arrendatários, parceiros, cessionários e 

ocupantes). 

Os minifúndios e as pequenas propriedades perfazem 62,4 % dos imóveis e 7,9 % da 

área total. No outro extremo, as grandes propriedades constituem 2,8% do total dos imóveis e 

detém 56,7% do total das terras cadastradas. À concentração soma-se a improdutividade da 

terra: mais de 35 mil imóveis considerados como  latifúndios estão sem produzir, ou seja, 1% 

do número de propriedades, os quais ocupam mais de 60% da área total cadastrada (em torno 

de 166 milhões de hectares). Esta realidade agrária calamitosa se reflete em praticamente 

todos os Estados do País. 
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Vários estudos29 apontam para a existência de um estoque fabuloso de terras 

cultiváveis ociosas e subaproveitadas no Brasil – em todas as regiões.Indicam também um 

elevado contingente de demandantes de terras no país. Esses dados apontam para o 

crescimento da desigualdade social e da concentração fundiária. 

Concentração de terras no Brasil30: 

 imóveis com área 

total até 4 

módulos 

Imóveis com 

áreas superiores a 

15 módulos  

Com áreas 

superiores a 50 

módulos 

Número de Imóveis 3.183.055 104.744  21.000

% sobre o total de imóveis 88,7% 2,9% 0,6%

Hectares ocupados por estes 

imóveis 
92,1 milhões 238,3 milhões  149 milhões 

%  sobre a área agrícola total 22,2% 57,3% 36%

 

Ainda, segundo o cadastro do Incra de 1998, podemos observar: 

- os grandes imóveis rurais não produtivos correspondem a 59,8 mil imóveis, detendo uma 

área total de 166,3 milhões de hectares. 

- Os grandes imóveis produtivos somam 45 mil imóveis com uma área total de 72 milhões 

de hectares. 

É importante analisar esses dados organizados por região, para observarmos a relação 

existente entre desenvolvimento da sociedade, em seu conjunto, e a concentração da terra. 

Enquanto os indicadores sociais do IBGE apontam a região sul como a mais desenvolvida, do 

ponto de vista social (acesso à saúde, à educação etc) e a região norte como a menos 

desenvolvida, os índices de concentração da propriedade da terra (GINI), mostra o contrário: a 

menor concentração se dá no Sul (0,742) e a maior no Nordeste (0,859). 

Imóveis rurais não produtivos por região: 

Região Total de imóveis Total de hectares ocupados 

por estes imóveis 

Norte 8 mil 57,3 milhões

                                                 
29 Dentre estes estudos trabalho aqui com as referências de Osvaldo Russo estatístico e Ex-presidente do Incra, 
durante a gestão de Itamar Franco, do sítio do MST: 
http://www.mst.org.br/biblioteca/textos/reformagr/russo.html 
30 Dados cadastrais do Incra – 1998. O cadastro do Incra é uma das maiores referências para estudos fundiários 
brasileiro, entretanto sua base de dados é bastante prejudicada. É um cadastro declaratório, onde o próprio 
proprietário dá as informações. Não há sanções caso as informações não sejam verídicas e ninguém faz esta 
fiscalização. O cadastro do Incra, na nossa linguagem de Sem Terra é como gambá cuidando de galinheiro. 
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Nordeste 11,3 mil 27,5 milhões

Sudeste 12,5 mil 12,3 milhões

Sul 8,7 mil 6,3 milhões

Centro-Oeste 19,3 mil 62,9 milhões

         

Se considerarmos as áreas declaradas pelos proprietários como exploráveis e os 

módulos médios dos municípios onde se localizam os grandes imóveis não produtivos, 

poderiam ainda ser assentadas, mediante a aplicação do instituto constitucional da 

desapropriação para fins de reforma agrária, um potencial de 2,6 milhões de famílias de 

trabalhadores rurais em todo o Brasil, das quais 817 mil no Centro-Oeste, 611 mil no Norte, 

498 mil no Nordeste, 401 mil no Sudeste e 282 mil famílias no Sul do país. 

Esses dados dão razão a Jean Ziegler31, relator especial da ONU sobre o Direito à 

Alimentação. A fome, não pode ser atribuída à natureza, mas a injusta concentração da 

riqueza, da renda e a ausência de políticas públicas sustentáveis, que explicam a pobreza e a 

miséria da maioria do nosso povo. São traços que permanecem, neste início de século XXI, da 

nossa herança colonial e escravista. 

 

III. 1. 6. Erosão Urbana 

 

A forma com que se desenvolveu a agricultura brasileira, acarretou vários problemas. 

Um deles podemos chamar de “Questão Urbana”. O rápido êxodo rural trouxe para a cidade 

enormes contingentes humanos, formados em sua maioria por filhos e filhas de camponeses 

que buscavam na cidade a prometida modernidade. Esse processo nem sempre aconteceu de 

forma espontânea, podemos lembrar as histórias do personagem Jeca Tatu que criava uma 

caricatura  de atrasado para o camponês e de moderno para a cidade, estigmatizando o campo 

como ruim e ultrapassado enquanto valorizava o mundo urbano como moderno e eficiente. 

Não foi apenas do ponto de vista ideológico, existia uma perspectiva material. Nas cidades, 

setores da população realmente tinham acesso ao transporte, às instituições de saúde, de 

educação, a energia elétrica etc. Para estes setores, a vida urbana apontava sempre melhores 

condições de vida em relação ao campo. 

                                                 
31 ''- Por que esta falta de alimentos no mercado mundial? - Você sabia que todo ano um quarto da colheita 

mundial de cereais é usado para alimentar o gado bovino dos países ricos? As doenças cardiovasculares devidas 
à superalimentação provocam na Europa cada vez mais vítimas, enquanto em todo o terceiro mundo os homens 
morrem de desnutrição.” (Ziegler 1999) 
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A urbanização vertiginosa provocou, por outro lado, o que podemos chamar de uma 

questão urbana, caracterizada pela falta de acesso dos migrantes às condições mínimas de 

vida nas cidades. A cidade representa, para o camponês, o sonho daquilo que desejava – 

emprego, facilidade de acesso à educação escolar para seus filhos e filhas, acesso à assistência 

a saúde, reconhecimento como cidadão, fim de jornadas extensas de trabalho, possibilidade de 

ganhar e acumular dinheiro mais fácil para poder voltar ao campo comprando um pedaço de 

terra (sua alforria) e assim viver mais livre do que como trabalhador sem-terra32. Mas, na 

realidade, a cidade se apresenta como um pesadelo, uma ilusão — violência, falta de infra-

estrutura, falta de acesso a moradia, condições precárias de saúde, educação, transporte. A 

este processo Milton Santos (2003: 147), citando Marx, chama de “ruralização da cidade”. 

Prefiro pensar que a divisão social capital x trabalho subordina em sua lógica, 

também, os espaços geográficos. Hoje o campo é habitado, em grande parte, por setores 

populares economicamente submetidos ao capital e aos interesses industriais que se 

concentram nas cidades. Muitas vezes, ao saírem do campo, buscam mais do que um 

deslocamento geográfico. Imagina-se que se deslocando no espaço deslocar-se-ão, também, 

socialmente. 

Perguntamo-nos se os migrantes das áreas rurais, ao vir para as áreas urbanas, chegam 

a cidade? As cidades, como as conhecemos no mundo moderno, nasceram como burgos, local 

de troca, de comércio, onde moravam os comerciantes que, com o processo histórico, se 

constituiria na burguesia. Assim, realmente na cidade (burgos) oferecem excelentes condições 

para a vida (acesso à escola e à cultura letrada, à saúde etc). As regiões de favela, vilas, 

preferias e áreas suburbanas são cidades? A partir da re-leitura de Lefebvre (1969), realizada 

pela Professora Marta Marques (2002: 95-111), podemos levantar a hipótese que, não.  

Ao saírem do campo, os migrantes chegam a um “entre-lugar”. Não é o campo, mas 

tem alguma de suas características (como os rituais de cultura, concentração de analfabetos, 

dificuldade de acesso, embora menos que no campo, aos serviços urbanos etc.), que também 

tem características das cidades (maior proximidade das vias de transportes, maior facilidade 

de acesso à comunicação, aos centros comerciais e financeiros etc.); mas também tem 

características próprias, que são deste espaço não como herança do campo ou da cidade. 

Assim, podemos entender o papel desempenhado como “de mediador (insuficiente) entre o 

campo e a cidade, oferecendo um sucedâneo miserável à vida urbana para aqueles que abriga” 

(Marques 2002:107). 

                                                 
32 Conforme me foi ensinado por Elizete, moradora no acampamento Mário Lago cuja conversa você lerá nesta 
dissertação. 
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As questões acima nos forçam à outras: é possível uma “cidadania sem cidade”? Os 

sem-terra expulsos do campo, agora residentes em favelas, periferias e regiões suburbanas 

conquistaram a condição sonhada de moradores da cidade? Abandonam, ou são expulsos, do 

campo com a ilusão de alcançar uma cidade que existe, mas para poucos. O choque entre a 

representação e a apresentação do mundo urbano leva o camponês a se sentir um fora do 

lugar, estrangeiro em seu próprio país, deslocado de sua cultura. Não deseja, entretanto, voltar 

ao campo que já abandonou, pelo menos nas condições que o deixou, sem-terra, sem-escola, 

sem-transporte, sem-saúde, sem-dinheiro.  

O sonho e a desilusão com a vida na cidade, que aqui chamamos de “questão urbana”, 

traz novas questões para a “questão agrária”, esta não é hoje apenas uma questão de acesso a 

terra, mas de uma nova sociabilidade no campo, portanto de “urbanizar o campo”, ou seja, 

garantir à população dos assentamentos de Reforma Agrária, acesso aos serviços públicos, 

acesso à escola, a saúde, transporte e respeito à opção cultural. A “nova questão agrária” 

incorpora, assim, novas dimensões como a ambiental, as de gênero, a cultural, a defesa das 

sementes... 

 

III .1.7 Erosão Cultural e Epistemológica  

 

O processo de modernização que descrevemos acima, contrapôs a noção de moderno e 

atrasado. Moderno seria, a industrialização do campo, a utilização de insumos químicos, de 

mecanização e de uma tecnologia padrão. Atrasadas, todas as técnicas que buscassem uma 

relação mais íntima com a natureza. Do ponto de vista epistemológico, seriam atrasados todos 

os conhecimentos acumulados, até então, pelos camponeses e camponesas e valorizados, 

apenas, os conhecimentos produzidos em laboratórios a partir de interesses das indústrias. 

É impressionante observar nos currículos das escolas de Agronomia (tanto de 

formação em nível superior, quanto média), o impacto da “revolução verde” como 

desvalorização da sabedoria acumulada e a sobrevalorização de técnicas, que demandam 

maior investimento de capital. Os primeiros conhecimentos expressos em técnicas locais que, 

enfatizam o uso de energias locais (tração animal, força hidráulica para moer, gerar energia 

em pequenos geradores etc) passam a ser considerados atrasados, em contraposição ao uso de 

técnicas “avançadas” que enfatizam o uso de técnicas e tecnologias padrão, as quais poderiam 

ser utilizadas indistintamente em qualquer espaço, por qualquer um que tenha condições de 

pagar por elas e conhecimento para utilizá-las. 
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Nessa dicotomia de moderno e atrasado, o cidadão (que mora na cidade) é considerado 

sempre mais “avançado”, sempre mais moderno que o camponês. O reflexo dessa noção na 

implementação das políticas públicas é efetivo: os efeitos positivos da modernidade nunca 

chegaram ao campo. Por exemplo, é nesta região que se concentram o maior índice de pessoas 

que não têm acesso à escola e à energia elétrica – um dos marcos da sociedade moderna.  

Sendo consideradas atrasadas no desenvolvimento histórico33, as populações 

camponesas, são vistas, e muitas vezes se vêm34, como incapazes de se organizarem como 

força política autônoma. Suas bandeiras são sempre consideradas atrasadas e fora do contexto 

histórico atual. Essa concepção se reforça com estatísticas que apontam sempre uma redução 

da população que vive no campo, de forma que para chegarem ao desenvolvimento, se 

incorporarem ao processo histórico e saírem do atraso, só restaria uma alternativa: a migração 

para a cidade. 

 

III. 2 O neoliberalismo e a questão agrária 
 

Nos últimos anos, a “questão agrária” vem se transformando acentuadamente, mas 

permanece. Conforme vimos com Xico Graziano, os representantes do interesse do capital 

negam a necessidade de uma Reforma Agrária distributivista, mas a consideram necessária, 

em algumas situações (Sampaio Filho, in: Lerrer, 2003: 167). Buscam meios de realizá-la 

dentro do novo paradigma proposto pelo neoliberalismo, ou seja, permitir um acesso à terra, 

desde que, sua distribuição esteja subordinada as regras do mercado e  não comprometa o 

ajuste fiscal. 

Em Balanço do Neoliberalismo, Perry Anderson o define como “um ataque apaixonado 

contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciados como uma 

ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas também política” (1995: 9) Segundo o 

mesmo autor, o período histórico que nasce o neoliberalismo é o pós II Grande Guerra, como 

uma resposta a “uma reação teórica e política contra o Estado intervencionaista e de bem-estar”. 

Em síntese, podemos afirmar que neoliberalismo é a regulação da sociedade e do Estado pelo 

mercado, ou recorrendo novamente a Anderson,  

 
Tudo o que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, como o 
capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina 

                                                 
33 Tomando como base sempre o desenvolvimento do capitalismo 
34 Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança relatando uma conversa com camponeses descreve o seguinte 
diálogo, perguntava ele: “— E o que é ser camponês?” e obteve como resposta: “— É não ter educação, posses, 
trabalhar de sol a sol sem direitos, sem esperança de um dia melhor” (1994: 49). 
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coerente, autoconsciente, militante lucidamente decidido a transformar todo o 
mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional. 
(1995: 22) 

 
O objetivo maior dos fundadores35 do neoliberalismo era “preparar as bases de um 

outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro” (Anderson, 1995: 10). A maior 

crítica em relação ao Estado de Bem Estar era que “destruía a liberdade dos cidadãos e a 

vitalidade da concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos” (Idem).  

As propostas neoliberais só conseguiram solo fértil para prosperarem nos anos 70, 

com uma “longa e profunda recessão, combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento 

com altas taxas de inflação” (Idem). Para os neoliberais, as causas desses problemas “estavam 

localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos (...) que havia corroído as bases de 

acumulação capitalista” (Idem). A solução desta crise seria 
manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e 
no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 
econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer 
governo. (Anderson, 1995: 11, grifo meu). 

 
A alternativa neoliberal era: “disciplina orçamentária... contenção dos gastos com bem-

estar, restauração da taxa “natural” de desemprego... reformas ficais... para incentivar agentes 

econômicos... redução de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas.” (Idem, 

grifo meu). 

Do ponto de vista econômico, o neoliberalismo pressupunha algumas bases: a) 

disciplina fiscal, com geração de superávits primários constantes; b) taxa de câmbio flutuante; 

c) abertura comercial, com redução de tarifas e barreiras alfandegárias; d) diminuição da 

máquina estatal, através de uma política de privatizações, reduzindo os gastos governamentais 

com os inevitáveis investimentos que as estatais demandariam; e) ajuste fiscal rigoroso, com 

controle severo das contas públicas; e f) incentivo ao investimento estrangeiro, donde advém 

um outro corolário, de que as taxas juros internas deveriam ser mantidas em patamares 

elevados, para atrair o capital estrangeiro. 

O discurso Neoliberal baseou-se, para entrar com força ideológica no Brasil, na 

necessidade de reformar o Estado visando, em especial, diminuir seu grande ‘déficit público’, 

que seria o responsável pela crise econômica que atingia toda a sociedade. Resultava do 

‘déficit’ a hiper inflação e o descontrole macro econômico que influía no poder de compra da 

população. 
                                                 
35 Segundo Anderson Friedrich Hayek ferrenho opositor do Partido Trabalhista Inglês, em 1944, escreve “O 
Caminho da Servidão” uma espécie de manifesto neoliberal. Em 1947 “Hayek convocou aqueles que 
compartilhavam sua orientação ideológica para uma reunião na pequena estação de Mont Pèlerin, na Suíça. (...) 
Aí se fundou a Sociedade Mont Pèlerin, uma espécie de franco maçonaria neoliberal” (pág 9 e 10) 
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Na leitura dos neoliberais, a principal causa do déficit público era o investimento em 

políticas públicas (previdência, saúde, educação, reforma agrária etc) e o tamanho do Estado. 

Este além de ‘grande’ era ‘pesado’ e burocrático. 

A partir da leitura acima exposta a agenda neoliberal propunha o ‘enxugamento’ do 

Estado. Propunha executar uma série de reformas institucionais, políticas, econômicas e 

jurídicas que diminuíssem a capacidade de intervenção e o custo para o Estado. A idéia 

fundamental era que o “mercado” se auto-regulasse. 

Esta agenda está em pleno andamento. Após criar condições para reduzir a retribuição 

pública sobre a produção (reforma tributária) e de impor pesadas condições e restrições ao 

financiamento de políticas públicas (reforma fiscal), estabeleceram-se dificuldades de acesso 

aos direitos previdenciários e abriram-se condições para sua mercantilização (reforma da 

previdência). Agora avançam sobre as condições de trabalho e a representação sindical 

(reformas trabalhista e sindical). 

Outra dimensão da agenda foi à abertura indiscriminada do mercado brasileiro aos 

produtos e serviços estrangeiros. Para o campo, os efeitos foram devastadores e levaram a 

falência grande parte de pequenos e médios produtores, em especial os camponeses 

produtores de leite, algodão, arroz que não tinham condições de competirem com produtos 

importados. Essa crise provocou o empobrecimento e a piora nas condições de vida da 

população do campo e uma concentração ainda maior da propriedade da terra. 

Também na cidade o setor produtivo nacional foi duramente afetado. Várias empresas 

foram desnacionalizadas e privatizou-se, em condições desfavoráveis ao interesse público, 

várias empresas como Embratel, CSN, Vale do Rio Doce, Bancos Estatais entre outras. Abriu-

se o capital de empresas como a Petrobrás e de fundos de pensão e, até mesmo, serviços de 

caráter monopolista e de interesse estratégico do Estado vêm sendo privatizados, entre esses, 

o espaço político, o poder de fiscalização e de arbítrio, a segurança e a Reforma Agrária. 

É sobre os impactos do neoliberalismo na questão agrária que quero deter-me a seguir. 

A análise dos neoliberais sobre o que chamam de “modelo ‘antigo’ de reforma agrária” 

(Franco: 1999, destaque no original)36 baseia-se na crítica à desapropriação e ao “caráter 

essencialmente punitivo”. Segundo o autor “a idéia de indenizações punitivas acaba, 

invariavelmente se esboroando na justiça” e esta, estaria obrigando um pagamento “em média 

cinco vezes maior que as originais”. Outra questão, levantada por ele, é que o Governo, 

através do Incra, “acabou se tornando um grande proprietário de terras” sem ter como “delas tirar 

                                                 
36 (Gustavo Franco, Reforma Agrária: novos caminhos, OESP 18.04.1999) 
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proveito” (grifo meu). O terceiro problema é que em sua visão “o problema maior não era o de 

retirar a terra do latifundiário, mas o de reconstruir uma atividade economicamente sustentável” 

(grifo meu). 

Para Franco, o Governo FHC “mudou muitos conceitos sobre Reforma Agrária” 

assentou em média 72 mil famílias por ano, o que foi possibilitado devido à queda expressiva 

do preço da terra “em função do Plano Real, que eliminou a demanda pelo ativo da terra como 

defesa para uma inflação descontrolada (...) com a queda do preço da terra, encolheu com a mesma 

proporção a importância política do latifúndio” (Idem) 

O autor do artigo, que ora analisamos, ressalta a necessidade de que a execução da 

Reforma Agrária “continue  a consumir recursos públicos para sua implementação”, mas 

alerta que 
Para isso a limitação relevante é orçamentária: como qualquer um dos outros 
programas sociais do governo a grande restrição é o déficit do setor público, e o fato 
de que não se pode imprimir dinheiro para resolver problemas sociais pois a inflação 
recria os mesmos problemas que se quer eliminar. Assim sendo, a reforma agrária 
compete pelos recursos públicos com os juizes classistas, as aposentadorias 
especiais, as universidades públicas que não cobram matrícula dos filhos de gente 
rica, com o sistema "S" e seus prédios de mármore, perdão, granito, e com outros 
usos do dinheiro público que deveríamos repensar seriamente. 

 
Feita a crítica e a desqualificação das políticas públicas e da Reforma Agrária “antiga” 

que “consome recursos”, pune os proprietários e repassa ao Estado terras, para as quais, não 

tem condições de tirar proveito; Franco passa a sugerir um outro modelo de Reforma Agrária 

mais adequada aos interesses neoliberais. 

Esse modelo, segundo o autor, baseia-se na “inclusão na economia de mercado” e elogia 

as políticas adotadas que “têm se tornado cada vez mais e mais parecidos com as políticas 

tradicionais de crédito rural, apenas adaptadas ao tamanho e à natureza jurídica dos 

assentamentos”. Isso seria, na visão de Franco “um novo e realmente revolucionário capítulo nesta 

velha história”. 

É interessante notar, que a estratégia de desqualificar as ações públicas estatais e 

apresentar o “mercado” como melhor ‘gestor’ da coisa pública aconteceu, também, em outras 

áreas que os neoliberais se interessavam em desmontar, como podemos observar no discurso 

de Franco. Para a Reforma Agrária, além de criticar o modelo antigo, apresenta-se um 

“Modelo de Reforma Agrária de Mercado”, como alternativa, para distribuir a ‘propriedade’ 

da terra. 

Devo ressaltar, que utilizo aqui um artigo de Gustavo Franco, mas essa é uma proposta 

do Banco Mundial (BIRD) e não é específica para o Brasil. É uma proposta de solução 

capitalista, controlada pelo mercado, para a questão agrária no terceiro mundo. Pereira (2004) 
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e Martins (2004) demonstram que essa proposta, com poucas variações, foi implementada na 

África do Sul, Colômbia, Guatemala, México, Zimbábue, África do Sul, Tailândia e Índia 

com financiamento e orientação do BIRD. 

Na apresentação da crítica ao antigo modelo estão alguns pressupostos da Reforma 

Agrária de Mercado. Primeiro, a idéia de que o Estado deve se eximir do papel de realizar a 

Reforma Agrária; segundo, a idéia da terra como apenas um meio de produção econômica e 

não como um espaço de vivência, de produção de cultura e de valores; terceiro, a idéia de 

manutenção da ordem capitalista com a exploração da terra e do trabalho pelo mercado, ou 

seja, pelo capital; quarto, o fim da punição ao latifúndio improdutivo e da desapropriação 

como instrumento prioritário para a obtenção de terras. 

Para executar esse modelo de reforma agrária foi criado o ‘Banco da Terra’, um 

programa de créditos que estimula a compra de terras com pagamento à vista, que foi 

implementado sob sugestão e orientação do BIRD, a partir de experiências que já aconteciam 

em outros países como África do Sul e Colômbia. 

Segundo Raul Jugman, Ministro do Desenvolvimento Agrário à época da implantação 

deste modelo de Reforma Agrária,  
O Banco da Terra, que começou a operar recentemente, não surgiu do nada. Já foi 
testado e aprovado. Em parceria com o Banco Mundial, o governo desenvolveu, nos 
últimos dois anos, o Cédula da Terra – o projeto piloto do Banco da Terra. Em área 
do Ceará, o Estado pioneiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão e do norte de minas 
Gerais 8 mil famílias tornaram-se proprietárias de terras produtivas, escolhidos por 
elas. Mas 15 mil famílias serão beneficiadas até o final deste ano (Pereira, 2005) 

 
O Banco da Terra, o Cédula da Terra e o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza 

Rural são projetos institucionais diferentes que têm a mesma lógica. Implantar a Reforma 

Agrária de Mercado.  

Segundo Sauer (2002) “A proposta de ‘Reforma Agrária de mercado’ começou a ser 

implantada no Ceará, em 1996, através do programa ‘Reforma Agrária Solidária”. Ainda em 1996 

“foi criado o Cédula da Terra, oficialmente denominado Projeto Piloto de Reforma Agrária e Alívio à 

pobreza (Land Reforma and poverty Alleviation Pilot Project) com recursos do Banco Mundial, através 

do Acordo de Empréstimos 4147-BR”. Para a realização do Projeto Piloto foram escolhidos, com 

a justificativa de aliviar a “concentração de pobreza na região (...) através de mecanismos  de 

mercado”, os seguintes estados: Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. 
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Cartão denuncia do Banco da Terra pelo Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

 

III .2.1 Banco da Terra ou dos latifundiários? 

 

O projeto financia a compra de terras por Associações de Trabalhadores diretamente 

com os proprietários, que se dispusessem a vendê-las.  
As associações deveriam indicar a terras a ser adquirida mediante financiamento 
disponibilizado pelo Agente Financeiro (Banco do Brasil). Após aprovado o projeto 
pela unidade técnica estadual, este agente pagava à vista o valor da propriedade 
diretamente ao proprietário (Sauer, 2002: 2) 

 
A compra direta de terras, com pagamento à vista; diferentemente da desapropriação 

que prevê o pagamento, da terra nua, em Títulos da Dívida Agrária (TDAs) resgatáveis em 20 

anos e em dinheiro à vista, apenas às benfeitorias; acaba por premiar o latifundiário e 

estimular o mercado de terras, elevando seu valor. Deininger e Binswanger, citados por Sauer 

avaliam que: “num claro abandono da abordagem tradicional, o novo modelo estimularia, em vez de 

minar, o mercado de terras” (in: Sauer, 2002: 3) 

As Associações de Trabalhadores não administram os recursos, que são transferidos 

diretamente para os proprietários que aceitam negociar suas terras. Para os trabalhadores resta 

administrar a “propriedade” para no final de algum tempo que inicialmente era 10, mas que a 

pressão dos Movimentos conseguiu dilatar para 20 anos, pagar por ela. Os riscos de estes 

continuarem sem-terra, porém e endividados, não são pequenos. 

É grande, também, o risco deste processo ser atravessado por interesses escusos. 

Muitas vezes a compra direta e negociada pode esconder interesses privados. Têm sido 
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comum denúncias de compra de terras que pertencem à famílias de políticos, que depois se 

beneficiariam dos votos dos beneficiados além da sobre-valorização da terra. Situação 

parecida aconteceu em 1998 no Município de Resende RJ, quando o Prefeito Eduardo 

Meohas tentou adquirir uma área, com baixíssima qualidade agronômica, por um preço 

exorbitante. A denúncia de entidades dos trabalhadores o levou a recuar e a suspender a 

compra, solicitando na justiça a devolução do recurso. 

 O discurso ideológico do “Modelo de Reforma Agrária de Mercado” pretende 

desqualificar a luta e a participação dos trabalhadores. Apesar de, nos documentos oficiais, 

constarem estímulo à Cooperação e à Associação o que se vê, na prática, é o paternalismo 

estatal. 

Franco, no artigo que analisamos anteriormente, termina dizendo que o Banco da 

Terra só teria êxito “se o propósito explícito do programa de Reforma Agrária for o de incluir esta 

população (benefíciária do programa) na economia de mercado” (Franco: 1999) 

Um dos objetivos é evitar os conflitos pelas disputas de terra 
em vez de lutar por seus direitos, as famílias deveriam negociar, pacífica e 
diretamente, a compra e venda de terra com os latifundiários. Segundo essa lógica, 
os proprietários teriam todo o interesse em vender suas terras recebendo em dinheiro 
e não em Títulos da Dívida Agrária (SAUER, 2002: 3) 

 
Outro objetivo é a “desarticulação das bases das entidades e  movimentos populares que 

lutam pela terra” (Sauer, 2002: 4), prometendo a realização de uma Reforma Agrária pacífica e 

individualista, onde cada um seria livre, podendo fazer o que quisesse em ‘seu’ pedaço de 

terra. Sem precisar lutar por ela, dispensando as ocupações, acampamentos e marchas, enfim, 

uma Reforma Agrária para os ‘ordeiros’. 

A questão é que se há negociação alguém tem que ceder. No caso deste “Modelo de 

Reforma Agrária”, quem está cedendo são os setores da população historicamente explorados 

e subalternizados pelo latifúndio. Este por sua vez, sai beneficiado econômica e politicamente. 

Não é casual que o Presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), a mais antiga 

entidade de classe patronal do campo, José de Almeida Sampaio filho,  em entrevista a 

Débora Lerrer defendeu que o Governo Lula não só continuasse com o “Modelo de Reforma 

Agrária de Mercado”, bem como o aprofundasse: 
A SRB é a favor do direito de acesso à terra. Já fizemos sugestões e nos 
prontificamos a colaborar com o governo Lula, mas queremos esse acesso dentro de 
critérios que nos pareçam objetivos e verdadeiros (...) O meu conceito de Reforma 
Agrária  é dar acesso à terra. Por que se acabou com o Banco da Terra? Isso foi uma 
coisa ilógica! (....) Defendíamos e levamos ao Presidente Lula e ao Ministro Rosseto 
a ampliação do programa. Façam um programa de acesso à terra, criando condições 
para quem realmente tenha aptidão” (Lerrer, 2003: 167-168) 
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De outro lado, os Movimentos Sociais, organizados em torno do Fórum Nacional de 

Reforma Agrária desenvolveram uma série de lutas em nível nacional e internacional, 

denunciando o caráter anti-reformista do “Banco da Terra”. Essas lutas tiveram um certo êxito 

e provocaram importantes mudanças no Projeto. 

Essas mudanças quebraram a unidade dos movimentos em relação ao Programa. Já no 

final do Governo FHC a Contag — cuja base social é heterogênea e em alguns Sindicatos 

associa, também, empregadores — aceitava o Crédito Fundiário como complementar à 

Reforma Agrária. 

O Governo Lula fez algumas mudanças, mas manteve o financiamento público para 

compra de terras rurais, na lógica do Banco da Terra e do Crédito Fundiário e implantou o 

Programa 1º Terra, com objetivo de financiar a compra de terras por filhos e filhas de 

pequenos produtores. Sobre, o Crédito Fundiário de Combate a Pobreza Rural, Pereira e 

Sauer37 afirmam que “A Diretoria do BIRD já aprovou mais duas fases e, se efetivamente 

executadas, o programa será concluído em 2012, financiando a compra de terras por cerca de 250 

mil famílias” (2002). 

A manutenção e adequação, tanto da legislação, quanto da prática de financiar a 

compra de terras sinaliza a intenção do Governo em manter “o instrumento de caráter 

permanente, voltado ao financiamento público à compra de terras por “agentes privados” (Sauer, 

2002). 

Porém, segundo Pereira e Sauer, há duas descontinuidades fundamentais em relação à 

gestão de Fernando Henrique Cardoso.  “A primeira é que nenhuma entidade de representação 

rural (patronal ou de trabalhadores) vê no governo Lula a intenção de substituir a reforma agrária pela 

política de reforma agrária de mercado.” 

A segunda, “Desde 2000, a luta contra este modelo não mais aglutina o conjunto de 

entidades de representação do campesinato pobre contra as políticas neoliberais”. (Pereira e Sauer: 

2006). A Contag e a Fetraf passaram a participar da concepção e gestão do CAFs. 

Entenderam, essas entidades, que importantes mudanças inseridas a partir das lutas, 

transformaram o Banco da Terra e o Crédito fundiário em ações complementares da Reforma 

Agrária. 

Manoel dos Santos, Presidente da CONTAG, avaliou que apesar do Banco Mundial 

ter hoje uma política “mais aberta” que no passado e que mesmo não sendo um “aliado” 

                                                 
37 Artigo acessado no sítio http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=20593 em 24/05/2006, sob o 
título A “reforma agrária de mercado” do Banco Mundial no Brasil, também publicado na Revista Proposta 
dezembro/fevereiro, nº 107, ano 30. 
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poderia ser usado pelos movimentos sociais (Mendes, 2004: 148). Na continuidade Santos 

diz: 
A pergunta é: por que os movimentos sociais não têm que também ocupar o seu 
espaço? Por que nós não temos de questionar o Banco sobre, em vez de o Banco 
passar dinheiro para qualquer governo utilizar da forma que bem quiser, por que não 
fazer um espaço de discussão com os movimentos sobre a melhor forma de utilizar 
esse dinheiro? Nesse particular, o Banco tem demonstrado, em muitos casos, de fato, 
que os movimentos sociais, com as suas críticas e proposições, ajudam o dinheiro do 
Banco a ser melhor utilizado aqui (...) Nós também observamos que algumas 
organizações que só batiam no Banco, às vezes faziam projetos com o Banco para 
algumas atividades. Não é que eu ache errado isso, [mas] acho que essas entidades 
precisam ter clareza de que o Banco é, hoje, o administrador das finanças do mundo. 
E nós precisamos, onde tem recurso que é o do povo, nós precisamos estar lá, 
dizendo o que está errado, como precisa ser melhor utilizado esse recurso e procurar 
trazer parte desse recurso, também, para ajudar no processo de mobilização e de 
afirmação da nossa gente (...) O Banco Mundial tem cofre, não tem coração, como 
qualquer banco. O problema é que quando a gente fica distante, não quer discutir 
com o Banco, porque ele é o administrador do capital do mundo, esse recurso é 
utilizado muito mais contra o nosso povo (...) [por outro lado], o fato da gente só 
ficar batendo não significa que [o uso d]esses recursos vai melhorar (...) O Banco 
Mundial passou a se interessar em ouvir a CONTAG, não porque ele seja aliado 
nosso. Acontece que o Banco começou a compreender que o que estamos querendo, 
nesse processo de discussão, é um melhor zelo do próprio dinheiro do Banco nas 
aplicações que são feitas aqui (entrevista ao autor em 1º/12/2003). (Pereira, 2004: 
149 Grifos nossos) 

 

As alterações que fizeram a CONTAG aceitar participar da Reforma Agrária de 

Mercado, em síntese, foram: participação da entidade na elaboração do projeto de Fundo de 

Combate a Pobreza Rural; não utilização de recursos deste fundo para comprar áreas sujeitas 

à desapropriação. 

A adesão da CONTAG ao projeto de compras de terras trouxe dois graves problemas a 

luta contra esse modelo de Reforma Agrária: a) dividiu os Movimentos Sociais, a ponto do 

Fórum Nacional pela Reforma Agrária deixar essa questão em segundo Plano (Sauer in: 

Pereira, 2004: 157); b) possibilitou ao Banco Mundial fortalecer seu discurso: 
Ainda hoje, quando as entidades européias e asiáticas questionam o Banco Mundial 
em relação a esse projeto, um dos argumentos é: “nós temos no Brasil o apoio da 
sociedade civil, tanto é que uma das entidades  históricas – a maior entidade sindical 
do país – apóia o programa” (entrevista ao autor realizada em 29/11/2003). (Sauer in 
Perereira 2004: 155) 
 

O MST e os demais integrantes da Via Campesina, segundo Pereira e Sauer (2006, 

sp), “relegaram esse embate a um plano secundário, por entenderem que a contradição principal no 

meio rural brasileiro hoje está entre o grande "agronegócio" exportador e os trabalhadores rurais sem 

terra, e não entre desapropriação e crédito fundiário.” 

O Movimento se mantém conceitualmente contra qualquer tipo de mercantilização da 

terra, mas tem aceitado — em algumas condições onde a luta pela terra tem um forte clima de 
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tensão ou onde as perspectivas de conquistas sobre outras condições são pequenas — a 

possibilidade de aquisição de terras para Reforma Agrária por outros instrumentos que não a 

desapropriação (esses casos vêm acontecendo, em especial, nos Estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul). 

Essa contradição, talvez, seja explicada pela necessidade de conquistas para manter a 

motivação da luta pela terra e a posição política do Movimento que se mantém crítica tanto às 

políticas do Banco Mundial, tanto no aspecto ideológico, quanto das intervenções práticas do 

Banco em outras esferas da sociedade, conforme veremos ao longo desse trabalho. 

Mesmo que de forma complementar, há que se ter o cuidado, para que esse modelo 

não substitua a desapropriação e premie o latifúndio, como temos visto acontecer em algumas 

situações em que o processo desapropriatório encontra resistências no Poder Judiciário. 

Se for verdade, e nos parece ser, que a desapropriação gera controvérsias jurídicas o 

recomendável é que se legisle sobre isso, complementando os instrumentos para que o Estado 

brasileiro possa implementar uma verdadeira política de Reforma Agrária distributivista e que 

puna os proprietários de terra que não cumpram a função social, determinada pela 

Constituição Federal de 1988. Mesmo essa, se trata de uma medida paliativa, o ideal seria que 

adotássemos no Brasil, como propõe o Fórum Nacional de Reforma Agrária38 uma legislação 

que determine o limite máximo da propriedade da terra e que o excedente a este limite, seja 

destinado à Reforma Agrária. 

A complexificação da questão agrária foi refletindo nos programas e concepções de 

Reforma Agrária dos Movimentos Sociais e incorporando outras dimensões que vão para 

além da luta pela terra. Vão incorporando-se no projeto de Reforma Agrária a necessidade de 

medidas que protejam das degradações/erosões e que ao mesmo tempo recuperem o ambiente 

como um todo e, também a dignidade daqueles/as que, vitimados pelo latifúndio, buscam uma 

outra forma de se organizar e produzir. 

                                                 
38 Sobre essa proposta foi lançada uma campanha de coleta de assinaturas, sob o título “Repartir a Terra para 
Multiplicar o Pão”, para apresentação de um projeto de emenda constitucional popular, estabelecendo o limite 
máximo de 35 módulos fiscais por propriedade. 



 71 

A [nova] questão agrária brasileira exige uma Reforma Agrária Integral 

 

 
 

Cio da Terra 
(Milton Nascimento) 

  
Debulhar o trigo 

recolher cada bago do trigo 
Forjar do trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 
 

Decepar a cana  
Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel 
Se lambuzar de mel 

 
Afagar a terra  

conhecer os desejos da terra 
Cio da Terra, propícia estação   

de fecundar o chão 
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O programa de Reforma Agrária vem sofrendo transformações durante os vários 

períodos históricos. Se até a década 70 era suficiente a democratização da propriedade da 

terra, nos de anos 80 a bandeira da reforma agrária começa a se articular com outras lutas 

sociais: preservação ambiental, resistência cultural, criação de emprego, soberania alimentar, 

direito à educação, à saúde, defesa da democracia (sem reforma agrária não há democracia! 

Gritavam os Sem Terra em 1982). 

Com a complexificação da compreensão das relações sociais, o entendimento da 

Reforma Agrária se reforma e incorpora outras dimensões e interesses que vão para além da 

posse da terra, mas que também dizem respeito a ela. Um reflexo desta nova concepção é a de 

que: “a reforma agrária não é mais uma necessidade apenas dos povos diretamente 

beneficiados por ela, mas diz respeito aos próprios caminhos futuros da humanidade”.  

É preciso repensar o campo e as relações sociais ali desenvolvidas, a partir do que 

chamo aqui de “nova questão agrária”, ou de Reforma Agrária Integral. A defesa da reforma 

agrária significa, em nosso entendimento, o retorno ou a permanência, ao campo. Não pode 

ser, conforme já dissemos, nas condições em que este foi abandonado. É necessário, entre 

outras questões, criar as condições para que uma série de conquistas da humanidade, que em 

nossa sociedade, têm estado restritas ao mundo urbano cheguem, também, ao campo. 

Mais que isso, o MST tem ousado repensar a relação campo/cidade, tem ousado lutar 

pelos direitos à cidadania para as populações camponesas historicamente excluídas, tem 

ousado  repensar a “cidade do campo”, não como espaço de comércio (como nos burgos), mas 

como espaço de novas sociabilidades (Lopes: 2002), como comunidades de resistência39, 

como contra-espaços ( Moreira, 2002: 49-67), onde se realizam projetos contra-hegemônicos.  

A Reforma Agrária, reivindicada pelo MST, considera a necessidade de possibilitar a 

                                                 
39 (Carvalho, A emancipação do movimento no movimento de emancipação social continuada). 
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população camponesa acesso aos bens culturais e aos demais direitos básicos como escola, 

teatro, cinema, atendimento à saúde, saneamento básico. Também, novas relações sociais que 

valorizem o trabalho coletivo; a divisão justa da renda; relações de gênero que levem em 

conta a especificidades de cada opção sexual; a defesa da soberania alimentar, ou seja,  a 

autodeterminação sobre a escolha dos próprios alimentos à imposição de interesses dos 

mercados ligados as grandes multinacionais; a defesa das diversidades culturais e étnicas; a 

recuperação de um futuro digno para o mundo agrário, capaz de ser acolhedor para os jovens; 

subordinação das tecnologias e técnicas às razões e éticas dos povos, respeitando os interesses 

e necessidades de cada cultura. Enfim, no plano ecológico, a implementação de um projeto 

que seja ambientalmente sustentável. 

Para a Reforma Agrária Integral não basta democratizar o acesso à terra, não basta 

tomar os meios de produção, é preciso ir além. O capitalismo, ao transformar a terra em 

mercadoria, transformou todas as relações, que em torno dela se estabelecem, em relações 

hegemonizadas pelo capital. Junto a apropriação dos meios de produção criaram uma forma 

(equipamentos, técnicas e tecnologias) de produzir na qual o resultado contém o processo. São 

indissociáveis do produto, as relações sociais e a forma que foi produzido.  

Se queremos uma nova forma de convívio social, não mais baseada no capital, além de 

expropriar os meios de produção, é necessário mudar a forma de produzir. Eliana40, dirigente 

do MST, que mora e produz sua existência no Terra Livre apresenta assim essa necessidade: 
 
Então, desde o início, a gente tem trabalhado aqui... é no Terra Livre, o processo de 
conscientização das pessoas para que a gente tenha uma vida saudável e para que a 
gente mostre de fato para a sociedade que a Reforma Agrária não é só ter terra para 
produzir. Que a gente quer muito mais, que a gente quer muito mais além que só 
estar em cima da terra e produzir. A gente quer criar novas formas de produzir e 
essas novas formas a gente ta buscando experiências novas. A gente sabe que a 
agricultura tradicional usa um grande foco de veneno, então a gente quer quebrar 
com isso, como ‘princípio’. A gente tomou isso como princípio né, de não estar 
utilizando veneno em nossa produção. Criar uma nova forma e essa nova forma, 
para nós, é a agricultura orgânica, agroecológica. Porque a gente quer mostrar para a 
sociedade que a gente quer que a nossa saúde seja saudável e que a gente quer, 
também, que a saúde da sociedade, como um todo, seja saudável, porque esses 
produtos vão alimentar a população. Então, para nós, a Reforma Agrária é muito 
mais que a gente só reivindicar um pedaço de terra. A gente reivindica um pedaço de 
terra, mas a gente quer qualidade. A gente quer qualificar tanto na nossa organização 
interna, quanto as questões sociais de educação, de saúde, de saneamento. Mas a 
gente quer qualificar, principalmente, a produção que é o que dá o tom da Reforma 
Agrária que a gente quer. 
 

A fala da Eliana é local, vem de sua experiência no Acampamento Terra Livre, mas é 

resultado de sua participação no MST. Assim, essa fala particular e local está vinculada a um 

                                                 
40 Eliana, em entrevista ao Filme “Terra Livre” produzido por Cristiane Pires. 
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projeto de mundo que está sendo criado nos acampamentos e assentamentos. 

A experiência local de Eliana, em Resende, se articula com outras experiências em 

outros lugares, conforme nos confirma a entrevista de Ana Beatriz, dirigente do MST, na 

região Norte do Estado do Rio de Janeiro: “A produção é uma forma de combate. Temos de 

mostrar do que somos capazes e fazer um bom uso da terra, em vez de destruir o solo com a 

monocultura” Beatriz continua, “A reforma agrária só se completa com o direito à educação e 

saúde e com o respeito ao meio ambiente”. (Jornal do Brasil, 28/05/2006)41 

Esse é um aprendizado, relativamente novo para o MST . Imaginava-se que ao 

libertarmos uma terra das mãos do latifúndio poderíamos, reproduzir ali as mesmas formas de 

produzir que vinham sendo utilizadas historicamente. Com as experiências fomos aprendendo 

que sem alterar a forma de produzir, não alteramos as relações sociais. 

O que é ‘moderno’ não é, necessariamente, bom! O que é ‘arcaico’ não é, 

necessariamente, ruim! No caso das técnicas agrícolas, esse debate intensifica-se ainda mais. 

Os saberes populares que, ao longo do tempo foram ridicularizados, pelo saber tecnicista, vêm 

mostrando sua força e coerência e re-dialogando com o saber técnico e tem resultado em 

novas possibilidades de produzir. 

É no contexto da Reforma Agrária Integral que a agroecologia surge como resposta 

dos camponeses à revolução verde. Agroecologia é uma noção em construção, tanto do ponto 

de vista das práticas, quanto do teórico. Objetiva uma agricultura menos agressiva ao meio 

ambiente, que promova a inclusão social e proporcione alternativas para melhorar as 

condições econômicas, sociais e culturais dos camponeses e camponesas. 

Segundo Guzmán, Professor da Universidade de Córdoba, a relação entre 

Agroecologia e Desenvolvimento Rural, pode ser assim expressado: 
Agroecologia constitui o campo do conhecimentos que promove o "manejo 
ecológico dos recursos naturais, através de formas de ação social coletiva que 
apresentam alternativas à atual crise de Modernidade, mediante propostas de 
desenvolvimento participativo desde os âmbitos da produção e da circulação 
alternativa de seus produtos, pretendendo estabelecer formas de produção e de 
consumo que contribuam para encarar a crise ecológica e social e, deste modo, 
restaurar o curso alterado da coevolução social e ecológica. Sua estratégia tem uma 
natureza sistêmica, ao considerar a propriedade, a organização comunitária e o 
restante dos marcos de relação das sociedades rurais articulados em torno à 
dimensão local, onde se encontram os sistemas de conhecimento portadores do 
potencial endógeno e sociocultural. Tal diversidade é o ponto de partida de suas 
agriculturas alternativas, a partir das quais se pretende o desenho participativo de 
métodos de desenvolvimento endógeno para estabelecer dinâmicas de transformação 
em direção a sociedades sustentáveis42. 

 
                                                 
41 Jornal do Brasil, 28 de Maio de 2006, Caderno Cidade, “Dividir para somar, a lei da ocupação” Natasha Neri 
42 (http://jacui.emater.tche.br/docs/agroeco/seminario/5/conceito_agroecologia_2004.htm com acesso em 
13/07/2005) 
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CAPORAL & COSTABEBER compreendem a relação entre agroecologia e 

epistemologia sobre as seguintes bases:  

a) Os sistemas biológicos e sociais têm potencial agrícola; b) este potencial foi 
captado pelos agricultores tradicionais através de um processo de tentativa, erro, 
aprendizado seletivo e cultural; c) os sistemas sociais e biológicos co-evoluíram de 
tal maneira que a sustentação de cada um depende estruturalmente do outro; d) a 
natureza do potencial dos sistemas social e biológico pode ser melhor compreendida 
dado o nosso presente estado do conhecimento formal, social e biológico, 
estudando-se como as culturas tradicionais captaram este potencial; e) o 
conhecimento formal, social e biológico, o conhecimento obtido do estudo dos 
sistemas agrários convencionais, o conhecimento de alguns insumos desenvolvidos 
pelas ciências agrárias convencionais e a experiência com instituições e tecnologias 
agrícolas ocidentais podem se unir para melhorar tanto os agroecossistemas 
tradicionais como os modernos; f) o desenvolvimento agrícola, através da 
Agroecologia, manterá mais opções culturais e biológicas para o futuro e produzirá 
menor deterioração cultural, biológica e ambiental que os enfoques das ciências 
convencionais por si sós (Norgaard, 1989). 43 

 
Do ponto de vista epistemológico, enquanto a Revolução Verde se coloca no 

Paradigma Bachelardiano — de ruptura entre o saber acumulado a partir das experiências 

empíricas, do mundo sensível, com o saber acadêmico-científico, neste caso, muitas vezes, 

produzidos a partir de interesses das indústrias bélicas e petro-químicas —, a Agroecologia 

pode se aproximar da segunda ruptura proposta por Santos: “A dupla ruptura epistemológica tem 

por objetivo criar uma forma de conhecimento, ou melhor, uma configuração de conhecimentos que, 

sendo prática, não deixe de ser esclarecida e, sendo sábia, não deixe de estar democraticamente 

distribuída” (Santos, 2000, p. 43). 

A Agroecologia e a nova forma de produzir na Reforma Agrária e aponta, em vários 

momentos, para a dupla ruptura na prática. O diálogo de técnicas e saberes é imperativo. Sô 

Severino, membro da Comunidade Terra Livre, acampamento resultante da ocupação da 

Fazenda da Ponte em Resende, coordenador do trabalho de jovens na estufa da comunidade 

aponta para uma organização pedagógica que pode possibilitar o diálogo proposto por 

Boaventura Santos: 
Por enquanto os jovens estão divididos em quatro equipes, porque um dia trabalha 
a equipe “A” de manhã e a equipe “B” a tarde, com três, quatro jovens em cada 
equipe e no dia seguinte essa equipe que trabalhou aqui hoje, trabalho no campo 
amanhã. Trabalha com os pais, na roça, em casa e as outras duas equipes 
trabalham aqui amanhã. Aí no outro dia, a gente vai sempre revezando. Assim, duas 
equipes trabalham hoje, duas equipes trabalham amanhã. No dia em que eles não 
estão trabalhando aqui, eles têm o compromisso de acompanhar o trabalho dos pais 
lá no campo e anotar algum problema e tal E depois trazer para os técnicos e fazer 
perguntas e levar ele lá, para ver se tem algum problema na plantação. Então o 
compromisso deles é esse. Então isso é muito importante para eles, devagarzinho 
mas vamos indo. 

 

                                                 
43 (http://www.emater.tche.br/docs/agroeco/seminario/4/conceito.htm acessado em 13/07/2005). 
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Um dos modos do Movimento fazer a educação de seus militantes é organizando 

espaços e tempos, nos quais a alternância entre o “Tempo Escola” e o “Tempo Comunidade” 

são fundamentais. 
A Escola, local onde acontece o desenvolvimento do processo educativo/formativo, 
funciona no regime ou sistema de alternância. Cada turma de educandos tem um 
período em que a maior influência é a da escola e um período em que a maior 
influência é a da comunidade, entendida como ao Movimento qual pertence (é do 
MST – por exemplo). Mas nos dois períodos ambos se influenciam. São eles: 
a) Tempo Escola (TE): Acontece principalmente no Instituto (em Veranópolis) e 
também em atividade de campo, promovidas pela escola, em conjunto com os 
interessados (uma prática de campo ou uma OCAP – oficina de Capacitação 
Pedagógica, por exemplo) 
b) Tempo Comunidade (TC): É a continuidade do processo de formação, mantendo 
o enraizamento com a comunidade ou coletivo de origem (trabalho na roça), e de 
participação no Movimento que o enviou (na organicidade e na luta), ou onde o 
Movimento que o enviou determinar. É um momento de experimentação, 
socialização e pesquisa de campo, além das atividades orientadas pela escola 
(leitura). Para os Sem Terra, o MST é o pedagogo do TC (ITERRA, 2004: 20-21) 

 
Inicialmente, o Tempo Comunidade era uma exigência em função da duração do curso 

e a distância deste da comunidade onde moravam os educandos. Com o tempo, foi se 

convertendo em uma prática pedagógica com objetivo de que a Comunidade contribuísse na 

formação do Educando e este na da comunidade. Um processo duplo de diálogo. 

Outra moradora da Comunidade Terra Livre, Adelvice Lira, conhecida como Dadá, 

mostra a importância dos saberes das práticas cotidianas para o processo agroecológico e para 

uma produção de caráter camponesa, que o MST vem tentando regatar como forma de 

resistência. 
Cena: Dadá mostra seu terreno com várias criações: porco, galinhas, patos etc. 

— Isso tudo você conseguiu aqui mesmo? 
— Depois que eu estou aqui... 
— Mas teve trabalho de fora? 
— Não. É eu e meu marido. 

Aponta para uma bananeira bonita 
— Aquela bananeira que eu estou doida para tirar ela, para fazer aquele trabalho de 

artesanato. 
Dadá se refere a um trabalho de artesanato com fibra de bananeira, que vem sendo 
realizado na Comunidae. 
Segue mostrando seu terreno: galinheiro, chiqueiro etc e comenta: 

— Isso tudo aqui, quando a gente chegou aqui era “brachiaria”44. Não tinha nada! 
Segue andando, aponta para uma árvore: 

— Daquela árvore lá, ta vendo?, a maior, para cá tudo é meu. 
Mostra os porcos no chiqueiro: 

— Um,  nós matamos essa semana. 
— Para vender? 
— Não, matamos para casa. 
— É? Você comem em quanto tempo? 

                                                 
44 Brachiaria é um tipo de pastagem, em forma de grama, que degrada o solo e dificulta a utilização da terra para 
outros fins que não o da pecuária.  
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— Ah! Porque a gente vareia né. Agente come pato, come galinha, come lingüiça, eu 
faço chouriço, faço um monte de coisas, então dá mais ou menos, para a gente 
comer, um mês e pouco. 
Caminha mais um pouco e aponta: 

— A mandioca, agora que a mandioca nasceu que nós vamos capinar esses quiabos que 
estão aqui. 

— Tira os quiabos? 
— Agente vende os quiabos. 
— Ah! Capina né? 
— Vai capinar, porque eles estão novinhos. Agora que tá dando quiabo. 

Continua andando 
— Aqui o feijão né. 
— Ah! Porque o quiabo chega uma hora que termina né? 
— É. A mandioca fica. [emendando com outro assunto Dadá continua] Aqui eu plantei a 

mandioca, tá vendo, ela aqui no meio, e o feijão. Agora eu tiro o feijão, capino e 
chego terra na mandioca. Aí o feijão sai e a mandioca fica. Entendeu? 

— Tudo isso tem um curso? 
— Não minha filha! Que curso, o quê! 
— Mas se capina toda a terra? 
— Aproveito o máximo também. 
— O máximo né? 
— Aqui eu já plantei esse feijão, aqui ta vendo? Aqui não tem mandioca, plantei o milho 

e plantei o feijão. Na esperança de colher o milho né, mas só que o milho falhou 
porque ele foi fora de época, não choveu. [apontando para uma parte do terreno, 
Dadá continua] Essa pilha aí oh, é o mato podre que a gente volta depois que vai 
capinar, tá vendo? 

— Mas aqui ninguém toma curso de agricultura natural? Como é que todo mundo aqui 
resolveu fazer isso, assim? 

— Não! A gente teve várias pessoas aqui dando curso sabe? Tem curso sim. Assim da 
gente saber o que é bom para a saúde, o que não é, né? O que a gente pode usar, o 
que não pode, tá? Mas antes dos cursos a gente já trabalhava mesmo nesse objetivo 
de não usar o agrotóxico. Entendeu? 
Dadá mostra uma fileira de feijão que se desenvolveu de uma forma melhor do que 
as outras. Agacha-se pega uma vargem de feijão, abre e mostra: 

— Ele é preto. Ele é o mesmo feijão desse aqui [mostra outras fileiras de feijão], 
plantado no mesmo dia. Você vê como ele está carregado né. Por que? Porque aqui 
tem um mato podre, um mato que apodreceu. Entendeu? Ele está pegando 
substância, desse mato, ainda. Olha o que aconteceu com ele. Ta vendo? É um tipo 
de aventura que a gente faz. 

— Não vingou né? 
— Não, não vingou! Ele não deu nada! 

 
Durante a Entrevista a idéia iluminista, tão presente, insiste que “alguém de fora” 

ensinou a essa camponesa como fazer o que faz. “Tudo isso tem um curso?” Dadá responde: 

“Não minha filha! Que curso, o quê!”. Observando a enorme sabedoria de Dadá, insiste “Mas 

aqui ninguém toma curso de agricultura natural? Como é que todo mundo aqui resolveu 

fazer isso, assim?”. A resposta de Dadá, a questão novamente apresentada, é uma aula:  
Não! A gente teve várias pessoas aqui dando curso sabe? Tem curso sim. Assim da 
gente saber o que é bom para a saúde, o que não é, né? O que a gente pode usar, o 
que não pode, ta? Mas antes dos cursos a gente já trabalhava mesmo nesse obejtivo 
de não usar o agrotóxico. Entendeu? 

 
É como se ela dissesse, e eu agora estou traduzindo, para a dimensão política do 

Movimento: antes de ser técnica é uma opção política. Produzir sem veneno, as agricultoras, 
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sabem há milhares de anos. Historicamente, os cursos de extensão agrícola ensinaram, muito 

mais, a produzir do jeito que o capitalismo queria, com agrotóxicos e máquinas, do que a 

alternativa orgânica e pouquíssimos falam de Agroecologia. Nós temos um objetivo: produzir 

sem agrotóxicos. 

Optei por transcrever toda a entrevista de Dadá porque entendo que ela expressa a 

prática e o sentimento que está na proposta de Reforma Agrária Integral. Permitir o convívio, 

com qualidade de vida, do ser humano com o meio no qual vive. Recuperando os saberes 

milenares que foram, durante séculos, subalternizados pelo capitalismo, recuperar a dignidade 

e restabelecer as relações humanas que também passaram por um grave processo de erosão.   

A opção pela Agroecologia como forma de produzir, considera esses fatores porque 

ela é mais que agricultura sem veneno, é mais que agricultura orgânica, pois “traz consigo as 

ferramentas teóricas e metodológicas que nos auxiliam a considerar, de forma holística e sistêmica, 

as seis dimensões da sustentabilidade, ou seja: a ecológica, a econômica, a social, a cultural, a 

política e a ética” (Caporal e Costabeber, 2002).  

Partindo desta compreensão, repetimos que a Agroecologia não pode ser confundida 

com um estilo de agricultura.” Agroecologia é uma nova concepção, que surge a partir de 

práticas de ambientalistas, agricultores familiares e assentados de reforma agrária, que têm 

como objetivos estabelecer novas relações sociais no campo. No limite, podemos dizer que 

Agroecologia é um movimento contra-hegemônico, que visa “libertar” os seres humanos de 

suas relações de dominação (sexual, cultural, étnica, epistemológica etc), libertando a 

natureza. 

Não se trata mais de pensar a ciência, as relações de poder, as práticas para dominar a 

natureza. Durante muitos anos, pensou-se dominar a natureza para produzir bens materiais 

necessários à humanidade. Mas inversamente, de um pensar não para dominar, mas para 

possibilitar um desenvolvimento sustentável, de forma a compatibilizar todas as dimensões do 

humano (o ético, o político, o econômico, o social e o cultural) com o eco – com o cuidado 

com o mundo. 

Um dos grandes desafios que se anuncia para a Reforma Agrária Integral, para o 

Desenvolvimento Sustentável, é mudar as relações cotidianas. Essa questão tem pelo menos 

duas pontas. Uma conceitual — os movimentos sociais têm forte tradição Marxista, ou de 

pelo menos, algumas versões do Marxismo, que tendem a entender as transformações sociais, 

apenas, a partir as grandes narrativas, das questões macroeconômicas e macropolíticas 

(Lemos, 2005: 81) e, ao olhar para o campo, muitas vezes estas reduções, se diminuem, ainda 

mais, às questões da propriedade da terra. Por esta lógica, bastaria à democratização da 



 79 

propriedade da terra para que, em ato continuo, mudassem todas as outras relações sociais do 

campo. 

É mister dizer que a manutenção da propriedade da terra, nas condições em que ela se 

encontra, desde sempre, no Brasil (altamente concentrada e como estoque de valores), impede 

mudanças sociais mais profundas. Entretanto, não é menos verdade, que a democratização do 

acesso a terra provoque, necessariamente, as demais mudanças sociais, reivindicadas pelos 

movimentos sociais, em especial o MST45 Ao contrário, como já disse Paulo Freire, muitas 

vezes o oprimido, ao deixar sua condição de oprimido, pode torna-se opressor, reproduzindo 

as relações sociais que aprende socialmente. Reproduzindo em seu lote condições 

semelhantes de opressão que o latifundiário pratica em suas propriedades de maior porte. 

(Freire, 2002: 33) 

A outra ponta, diz respeito a como é possível mudar essas relações, se tomarmos o 

princípio marxista que o ser social forma a consciência social, como formar consciência social 

contra-hegemônica? Em especial, em um momento da história mundial onde as margens de 

manobras parecem encurtadas? É preciso olhar os movimentos da sociedade, e os 

Movimentos Sociais, não-hegemônicos e contra-hegemônicos, que na insurgência, podem 

produzir o novo; movimentos, que no presente anunciam o futuro, que, em suas ações, vão 

transformando “situações-limites” em “inéditos viáveis” (Freire: 1994 e 2002). Que, 

experimentando novas relações, vão formando homens e mulheres novos, não mais 

dicotomizados na relação entre senhores e escravos, mas que sendo livres, sejam capazes de 

se pensarem livres. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Ver em anexo as propostas dos Movimentos Sociais para a Reforma Agrária: Carta da Terra de 2003; Reforma 
Agrária Integral e os compromissos com a Terra e com a Vida, aprovados no IV Congresso Nacional do MST. 
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A FORÇA DE UM NOVO MUNDO, POSSÍVEL,  
ESTÁ NA FORÇA DOS “DE BAIXO”. 

 
 

 
 

Ordem e Progresso  
 

Este é nosso País  
essa é nossa bandeira  

é por amor a esta Pátria-Brasil  
que a gente segue em fileira  

Queremos mais felicidade  
no céu deste olhar cor de anil  

No verde esperança sem Fogo  
bandeira que o povo assumiu.  

Amarelo são os campos floridos  
as faces agora rosadas  

Se o branco da paz irradia  
vitória das mãos calejadas.  

Queremos que abrace esta terra  
por ela quem sente paixão  

quem põe com carinho a semente  
pra alimentar a Naçã o,  

A ordem é ninguém passar fome  
Progresso é o povo feliz  

A reforma agrária é a volta  
do agricultor à raiz.  

 
Zé Pinto  
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As novas formas de sociabilidades podem surgir nas resistências, nas insurgências 

cotidianas que estão concentradas, particularmente nas classes populares (“subalternas” na 

leitura de Martins, “de baixo” na de Santos), são a maior possibilidade do surgimento de uma 

força social capaz de sustentar outras lógicas que possam superar a dicotomia imposta pela 

lógica ocidental moderna. 

Milton Santos, com seu olhar privilegiado pelo estudo da geografia, nos chama a 

atenção para a relação que as classes populares têm com o território. Daí, podemos entender 

quando se refere aos “de baixo”, estar se referindo às populações que moram e vivem uma 

relação direta com o território, cujo  cotidiano (habitar, trabalhar, cultivar – no sentido amplo 

de cultura) se dá quase sempre no mesmo lugar:  
Como sabemos, o mundo, como um conjunto de essências e de possibilidades, não 
existe para ele próprio, e apenas o faz para outros. É o espaço, isto é, os lugares, que 
realizam e revelam o mundo, tornando-o historicizado e geografizado, isto é, 
empiricizado.(2000:112) 
 

Continuando, Santos afirma que o exercício da cidadania só pode ser global se for 

nacional e local: “A base geográfica dessa construção será o lugar, considerado como espaço de 

exercício da cidadania plena” (2000: 114). 

Martins, sob a perspectiva gramsciana, prefere a “categoria de subalterno” (1989: 98) 

pois tem dimensões mais amplas: “Não expressa apenas a exploração, mas também a 

dominação e a exclusão econômica e política” (99. Destaques no original). Exclusão que, na 

visão de Martins, visa  
a criação de excedentes populacionais úteis, cuja utilidade está na exclusão do 
trabalhador do processo de trabalho capitalista e sua inclusão no processo de 
valorização por meio de formas indiretas de subordinação do trabalho ao capital. E 
ainda meio de subordinação real do trabalho, mas por via de relações clandestinas 
(1989: 99) 
 

Aprofundando a questão da subalternidade, Martins nos faz repensar alguns dogmas 

de uma determinada visão do marxismo. O desenvolvimento do capitalismo pode até gerar 
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mais riqueza, mas ao mantê-la concentrada, aumenta as desigualdades. Dessa forma, a 

produção da subalternidade não é fruto do atraso das forças produtivas e das relações de 

produção, mas conseqüência da “perversidade” da sociedade capitalista, que cresce de forma 

desigual.  

Nesse contexto, o grupo subalterno “não é uma condição, figura que o desenvolvimento 

capitalista extinguiria com o correr do tempo”  (Martins, 1989: 100) Não é resultado de um 

passado presente, de algo atrasado que atrapalha, mas resultado, também, de uma situação 

atual, que se mantém e subalterniza grupos cada vez maiores da sociedade.  

É importante essa constatação porque a sociedade que queremos produzir não pode 

ignorar essas classes como portadoras de direitos e conhecimentos; como sujeitos do processo 

histórico. Até hoje, parte dos pesquisadores tem tratado os subalternizados mais como objetos 

do que como sujeitos. Desprezando, como inferiores, seus conhecimentos, produzindo hiatos 

e não diálogos entre os saberes que vão socialmente se construindo e os saberes científicos. 

Um dos desafios de uma pesquisa comprometida com a transformação social é 

recuperar às classes populares sua condição de sujeitos de suas histórias e sujeitos 

cognoscentes. Vivem, pensam, produzem conhecimentos e “teorizam” sobre sua existência. 

Nem sempre essa “teorização” segue os parâmetros da modernidade, nem sempre o 

conhecimento segue a rigidez cientificista cartesiana. A teoria das classes subalternas refere-

se à Pedagogia de sua Existência no/com o mundo, baseia-se no que conhecem, na praticidade 

do conhecimento para a vida, é um conhecimento produzido nas contradições concretas do 

mundo, na convivência dos seres humanos e a natureza maior e nas relações sociais. Nesse 

processo todo o conhecimento dos subalternos é concomitantemente ciência (no sentido 

estrito) e também religião (re-ligação homem-ambiente-mistério), história e estória, dedução-

intuição e instinto, alienação e crítica, razão e emoção. 

Ao contrário do que propagandeiam os aliados do paradigma hegemônico, o 

conhecimento das classes subalternas está em movimento, é vivo, contraditório, dialético, traz 

sua afirmação e sua negação. Compreendemos assim, que quando se tenta apreendê-lo e 

interpretá-lo sob a égide rígida do conhecimento hegemônico, entra-se em crise. Uma crise 

que é dos interpretadores (Martins 1989: 134), que é das ciências. 

Quando interpreto a realidade com uma lógica diferente daquela dos que a 

construíram, ou quando não compreendo o compreender do outro, posso, a meu juízo deturpar 

o que ou outro pensa e julgar equivocadamente seu pensamento. Marisol Barenco re-lendo a 

pesquisa de Luria sobre a relação pensamento e linguagem, chegou à conclusão que 
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a lógica dos sujeitos da pesquisa de Luria não é menos desenvolvida nem desprovida 
de sentido, ao contrário, trata-se de um sistema lógico que tem suas raízes 
intimamente relacionadas com as práticas culturais destes sujeitos, em sua 
experiência sócio-histórica.  (...) formas culturalmente diversas de existir e se 
relacionar levam a formas culturalmente distintas de organizar o mundo, explicá-lo e 
pensá-lo. (Barenco, 2001: 78,79) 

 
A denúncia de Barenco em relação à pesquisa de Luria exemplifica bem o que Martins 

chama de “crise de compreensão”, ao analisar a lógica de organizar, explicar e pensar o 

mundo das classes populares, em geral, “o pesquisador, fiel a sua teoria, termina por negar 

esse outro pensar, nomeando-o com os termos como défcit, falha, pouco desenvolvido.” 

(Barenco, 2001: 79,80). 

Pensar as classes populares com suas próprias compreensões, é um dos desafios que se 

apresenta para nós que nos comprometemos com elas numa perspectiva emancipatória. 

É recorrente o discurso sobre a necessidade de considerar a realidade dos/as aluno/as 

da classe popular. Considerar essa necessidade, nos obriga a entender as relações de 

subordinação (subalternização) a que estão submetidas as famílias de nossos/as alunos/as. 

Lembro de inúmeras falas em sala de colegas, cujos alunos mantêm relações cotidianas como 

o tráfico; ou de nossos/as alunos/as cujos pais são camelôs que têm que ficar correndo da 

polícia, ou perueiros... Lembro de Ana e Marta46 falando de seus alunos (problemáticos na 

visão da escola) que esperam ansiosamente que o armazém do CEASA pegue fogo (ou seja 

queimado?), para que sobre alguma coisa para comer.  Lembro Martins (1989:113) e Brandão 

(2000), citando Marx, que a realidade é o meio que cerca os seres humanos “mais a percepção 

que deles esteja tendo a população nelas envolvida”. 

Assim, trabalhar a “realidade” dos alunos é mais que o econômico, é mais que o 

cultural, é mais que o natural. É trabalhar os desejos, os sonhos, as utopias, as necessidades e 

os saberes que estão presentes, mesmo que, às vezes, ocultos e invisíveis. Histórias de 

currículo negado! Trabalhar essa “realidade” nos obriga a conhecer o lugar e os 

conhecimentos daquele lugar, afinal “Não se é professora de todo e qualquer lugar, é um saber 

fazer e pensar local, caminhos familiares que nos levam à escola, às crianças e à 

docência”. (ALVES 2005: 57)  

Milton Santos observa que a ocupação de um território leva à produção de um lugar. 

Essa produção do lugar, produz lógicas que muitas vezes estão presentes e são construídas 

naquele espaço, portanto anteriormente inéditas e que podem guardar uma relação de 

confronto (assumido ou não) com a lógica hegemônica, mesmo porque, a própria produção do 

espaço acontece em contraposição à ordem estabelecida.  

                                                 
46 Colegas da turma de Pós Graduação Latu-sensu “Alfabetização de Alunos das Classes Populares” UFF 2003. 
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De Certeau (2000) argumenta que mesmo quando a “estratégia” do espaço é definida 

pelos dominantes, há ali naquele mesmo lugar, ao mesmo tempo, “táticas, usos e astúcias 

populares” produzindo subversões e explicitando conhecimentos próprios das classes 

subalternas:  
Assim o espetacular sucesso da colonização no seio das etnias indígenas foi alterado 
pelo USO que se fazia dela: mesmo subjugados, ou até consentidos, muitas vezes 
esses indígenas usaram as leis, as práticas ou as representações que lhes eram 
impostas pela força ou pela sedução, para outros fins que não o dos conquistadores. 
Faziam com elas outras coisas: subvertiam-nas a partir de dentro não rejeitando-as 
ou transformando-as (isso acontecia também) mas por cem maneiras de empregá-las 
a serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não 
podiam fugir. Eles metamorizavam a ordem dominante: faziam-na funcionar em 
outro registro (2000: 94-95) 

 

Consigo visualizar claramente o proposto por Milton Santos e Michel De Certeau 

quando penso como aconteceu a ocupação e a produção do lugar onde moram os alunos das 

classes populares. Fruto de ocupações de terras (tanto na cidade, quanto no campo) esses 

espaços são, desde sua fundação, um atentado claro à ordem estabelecida. Inaugurados como 

algo fora da ordem — como contra-espaços (Moreira 2002: 63-66) as relações estabelecidas 

também são forjadas e construídas ali muitas vezes ineditamente, não obedecem, 

necessariamente às estratégias do sistema. 

Penso, também, como dentro dos próprios espaços insurgentes (os acampamentos) 

existem insurgências, como cada sem-terra, de sua forma insurge contra a coordenação do 

núcleo, do acampamento, da regional etc. Fazendo uso das regras, para subvertê-las de acordo 

com seu interesse. 

Nas palavras das Professoras Nilda Alves, Joanir Azevedo e Inês Barbosa Oliveira: 
Há "maneiras de fazer" (caminhar, ler, produzir, falar), "maneiras de utilizar" que se 
tecem em redes de ações reais, que não são e não poderiam ser mera repetição de 
uma ordem social preestabelecida. A tessitura das redes de práticas sociais reais se 
dá através de usos e táticas dos praticantes, que inserem na estrutura social 
criatividade e pluralidade, modificadores das regras e das relações entre o suposto 
poder das estruturas e dos dominantes e a vida dos que a ele estão, supostamente, 
submetidos 

 
Ao produzir, transgredir ou contestar esses espaços, produz-se também conhecimentos 

inéditos, que são somas de outros conhecimentos, “o mundo nunca soma zero” (Delgado: 

2003), resultados de experiências vividas ou vivenciadas, que ali durante a construção 

coletiva do espaço se colocam, se articulam e se trocam. Conhecimentos que foram possíveis 

e resultado desse processo se ampliam na rede de troca que se estabelece na relação cotidiana 

das classes populares. 
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Ao ocuparmos um latifúndio, precisamos re-significar aquele espaço. Uma das razões 

que logo nas primeiras horas renomeamos a área. A “Fazenda da Ponte ou Sobrado”, antes um 

latifúndio que utilizava trabalho escravo, agora se transforma no “Acampamento Terra Livre”. 

Mas as transformações não param por aí, os antigos galpões para criação de frangos 

confinados não têm mais utilidade para a lógica da agricultura agro-ecológica deste 

acampamento, então suas estruturas logo são reaproveitadas e se transformam em depósitos, 

lenha, telhas para cobrir os barracos etc.  

A principal casa da antiga fazenda, onde antes da ocupação morava o arrendatário, 

agora dá espaço para a escola Chico Mendes e o curral que antes era utilizado para explorar as 

vacas, se transforma “em escola de vida” utilizando as palavras do Sô Severino, Sem Terra 

do acampamento Terra Livre, responsável pelo trabalho no viveiro, uma das unidades que têm 

dentro desse antigo curral. 

A “Escola de Vida”, novo nome do antigo curral, reverteu a lógica daquele espaço. 

Onde antes era o local das máquinas de ordenha e recepção do leite ordenhado, agora é o 

telecentro da comunidade, espaço onde todos/as aprendem a se comunicar através da 

informática, têm acesso à informação da Internet, espaço para assistir filmes, etc. Funciona, 

também, a cozinha coletiva industrial da comunidade, oficinas de produção de artesanato em 

folha de bananeira, sabonetes etc. Também abriga o viveiro organizado pelas crianças e 

jovens do acampamento, orientados pelo Sô Severino, acampado nessa comunidade e 

coordenador do trabalho na estufa, explica assim seu trabalho: 
Eu faço esse trabalho aqui com os jovens, aí os jovens trabalha... uma equipe de 
manhã que estuda a noite ou a tarde e a turma que estuda de manhã, trabalha a tarde 
aqui comigo. Eu trabalho de manhã de sete meia a nove e meia e a tarde de duas as 
quatro. Eles aprendem a semear.... a fazer tudo ”. (Sô Sevrino, Filme sobe o 
acampamento Terra Livre) 
 

Ao re-significar, ao transformar esses espaços, em cada ação os Sem Terra vão 

construindo novas relações sociais e, portanto, novos conhecimentos. 

Segundo Santos (2001: 100-101): 
é preciso relacionar o conhecimento do lugar com o conhecimento produzido no 
lugar. (...) Esse conhecimento pode ser um dos pilares para criar “uma base de vida 
que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo”. Sem dúvida, 
haverá sempre o risco de uma ação tornada funcional para a ordem global. Mas,  
como o trabalho comum no lugar precisa e cria informação sobre a produção e sobre 
o mercado, descobrem-se, acima dos conflitos interesses comuns que podem 
produzir a uma consciência política, na base de uma densidade comunicacional 
dinâmica e transformadora. 
 

Milton Santos, tal como Boaventura alerta que: O conhecimento local é global e tende 

inclusive a superar o conhecimento dito hegemônico, porque relaciona sociedade, natureza, 
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cultura, etc., é produto de uma prática social onde os produtores são autores coletivos, 

praticantes do conhecimento.  

Trago ao diálogo José de Souza Martins que nos alerta 
o conhecimento de que são portadoras as classes subalternas é mais do que 
ideologia, é mais que interpretação necessariamente deformada da realidade do 
subalterno. É nesse sentido, também, que a cultura popular deve ser pensada como 
cultura, como conhecimento acumulado, sistematizado, interpretativo e explicativo, 
e não como cultura barbarizada, forma decaída da cultura hegemônica, mera e pobre 
expressão do particular”  (1989: 111) 

 
O conhecimento produzido, enriquecido e acumulado pelas classes populares não é 

apenas folclore, é vivo, está em movimento, guarda uma complexidade em relação à 
compreensão e a explicação do mundo. Entretanto, faz parte do projeto de sustentação do 
paradigma hegemônico desqualificar o conhecimento das classes populares, por um motivo 
simples: é uma ameaça. Esse é o verdadeiro motivo e não as argumentações de 
desqualificação produzida pelo paradigma hegemônico. E, talvez, a maior ameaça do 
conhecimento popular seja que ele é mais facilmente socializável. Pode até ter, mas não faz 
parte de seu projeto, a comercialização, principalmente porque é um conhecimento 
inalienável do sujeito que o produz e é, em última instância, o seu beneficiário. Posso, a 
título de ilustração, citar o exemplo do artesão: o conhecimento que produz é dele, 
acompanha-o em qualquer situação. Sem poder desqualificar o conhecimento do artesão, 
desqualifica-se o artesanato, como se fosse uma forma inferior de arte. 

Essas construções põem em xeque a lógica da técnica global. Qualquer técnica 
serve para qualquer um em qualquer espaço? A essa pergunta os defensores da 
globalização tentam responder apressadamente que sim. Mas, e as áreas que não foram e, 
provavelmente, não vão se incorporar totalmente à lógica global? Mesmo nesses espaços a 
técnica será a universal? E as populações que resistem ou são excluídas da lógica global, 
será que vão fazer uso da mesma técnica sem questioná-la? Será que conseguem utilizá-la? 
As técnicas modernas convivem com técnicas consideradas obsoletas que em certos 
lugares são as que possibilitam a existência, reprodução e “desenvolvimento”. 

Nesse aspecto, o campo pode contribuir muito com uma leitura contra hegemônica, 

temos tentado recuperar muitas tradições no cultivo familiar que a indústria apagou. Nem 

sempre o uso de máquinas e técnicas modernas é aconselhável, sendo que ressurge a 

utilização da tração animal, das tradições de coleta e conservação de sementes e outros 

insumos, produção de defensivos e fertilizantes de forma artesanal etc. Sinto este mesmo 

processo em áreas das periferias urbanas onde o convívio cotidiano impõe a necessidade de 

superação do “moderno” pelo “arcaico” para possibilitar a vida. 

Poderíamos aqui nos questionar: será que a técnica, as tecnologias e os equipamentos 

que servem ao agronegócio, servem a agroecologia? Podemos afirmar: nem todas. Um dos 

primeiros desafios ao ocuparmos um latifúndio é re-significá-lo, é transformar o curral em 

“Escola de Vida”, a casa do antigo arrendatário em Escola e ao mesmo tempo mudar as 

técnicas de produção. Hoje na Comunidade Terra Livre uma junta de boi, de um coletivo de 

acampados, pode ter um valor de uso maior que o trator da Prefeitura. 
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Essas áreas, chamadas de opacas por Santos (2001 a e b), onde a falta de densidade 

técnica e informacional não atraem grandes interesses do grande capital, é o lugar onde se 

concentram os pobres. Nessas áreas, demandas tão primárias ou fundamentais para as áreas 

luminosas (onde contrariamente o capital está plenamente presente — econômica, social e 

politicamente), não guardam tanta importância. É possível, por exemplo, viver muito bem 

independente do conhecimento do código da escrita, da energia elétrica, da água encanada, 

mas impossível viver sem compreender e respeitar a ética do lugar. 

Essa realidade social leva à necessidade de produção de outros conhecimentos. Milton 

Santos os chama de “Pedagogia da Escassez”, “a escassez é produtora de conhecimento” na 

medida em que preciso sobreviver e para viver preciso produzir (desde os bens materiais até 

conhecimentos) e todos nós somos produtores e produtoras de conhecimento independente da 

idade, classe social, etnia, “condição intelectual”. A necessidade provoca a ação e a reflexão.  

Nesses espaços, o tempo é diferente do tempo “rápido” pretendido pela lógica 

hegemônica. Observando nossa sociedade, é possível identificar que os lugares opacos são 

ocupados pelas populações afro-descendentes, pelas populações indígenas e nas zonas rurais 

pelas populações mestiças (caboclo, sertanejo etc.), que são populações com forte tradição de 

cultura oral, ligados a produções cuja base é a natureza. Para esses setores da sociedade, o 

tempo não corre como o tempo do capital financeiro, ou da informação da internet (muitos 

desses lugares sequer têm acesso à energia elétrica), nessas tradições o tempo às vezes corre 

de forma cíclica. O tempo da natureza nem sempre pode ser controlado pelo ser humano, e em 

algumas culturas, mesmo que tecnicamente isso fosse possível, culturalmente não é aceitável. 

São os homens do “tempo lento” que se contrapõem ao tempo dominante. 
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V. 1 - O diálogo como resistência: vendo o mundo de outros lugares é possível vê-lo 

diferente. 

 

Talvez, a maior e mais perigosa “perversidade” da racionalidade técnica moderna, seja 

a morte do sujeito, do tempo e do lugar em que o sujeito vive. Talvez, o maior perigo da 

globalização, seja a imposição ideológica de um pensamento único, de que de qualquer lugar 

do mundo, todos vejam o mundo de uma só forma. Estaria assim, terminado um princípio 

básico do diálogo, o da exotopia. Assim apresentado por Bakhtin 
 Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, nossos 
horizontes concretos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não 
coincidem. Por mais perto de mim que possa estar esse outro, sempre verei e 
saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa, e que o situa fora de mim e à 
minha frente, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar 
— a cabeça, o rosto, a expressão do rosto —, o mundo ao qual ele dá as costas, 
toda uma série de objetos e de relações que, em função da respectiva relação em 
que podemos situar-nos, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando estamos 
nos olhando, dois mundos diferentes se refletem na pupila de nossos olhos. Graças 
a posições apropriadas, é possível reduzir ao mínimo essa diferença dos horizontes, 
mas para elimina-la totalmente, seria preciso fundir-se em um, tornar-se um único 
homem (Bakhtin, 2000: 43) 

 
Para o êxito desta “perversidade” é preciso primeiro acabar com o outro, com a 

diferença. Em recente conferência à Direção da Regional Sul Fluminense do MST, D. Waldyr 

Calheiros (Bispo Emérito da Diocese de Volta Redonda) nos lembrou que a disputa pelo 

poder passa pela eliminação do outro. Acabar com o outro, pode ser eliminá-lo fisicamente, 

como sugerem as guerras do Senhor Bush. Ou, de outra forma, atingir tal grau de consenso 

que o outro seria eu igual a mim e, portanto, morreríamos o outro e eu, nos tornando um ou 

ninguém. Ou realizar o que Boaventura de Souza Santos denuncia como epistemícidio a que 

têm sido submetidos os povos colonizados.  
Genocídios e epistemicídios, roubando e negando aos povos a língua e a religião, as 
suas formas de conceber o mundo e as relações no mundo, seu ouro, sua prata, sua 
riqueza material e epistemológica (Barenco, 2001: 74-75) 
 

Ainda assim, para o sucesso desta “perversidade”, além do desaparecimento do sujeito 

é preciso destruir a noção de lugar. Se daqui eu vejo o mundo, a partir de minhas 

experiências, na forma que apenas eu consigo vê-lo. Outro, neste mesmo lugar na mesma hora 

pode vê-lo de forma diferente, porque suas experiências vividas são diferentes. Bom essa 

discussão já está vencida, porque estou supondo que eu e o outro já somos o mesmo. Se eu e o 

outro somos o mesmo, vemos do mesmo lugar, da mesma forma. Acontece que se mudo de 

lugar eu mesmo vejo o mundo de forma diferente. É necessário, portanto, destruir também a 

noção de local e sermos todos globais. Aí, de qualquer lugar do globo, que seria, 
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contraditoriamente, sempre o mesmo lugar; eu e o outro, que já somos os mesmo, veríamos da 

mesma forma. A verdade é única e a história acabou! Fundimo-nos, tornamo-nos um único 

homem! Estaria, assim, consolidada a “perversidade” do capitalismo, da razão técnica! 

Realizada essa “perversidade” estaria assassinada a possibilidade do diálogo. Dialogar 

é resistir, é lutar contra a radicalização dessa possibilidade histórica. Por isso, o diálogo é a 

base do caminho que pretendo trilhar para construir esse trabalho. Para tanto, convoco Paulo 

Freire, Bakhtin e Benjamin que junto com outros autores e autoras, vão me ajudando a 

compreender como em cada ato de reação ao mundo, estão dadas as possibilidades de 

conhecê-lo.  

Tenho procurado demonstrar que a compreensão do mundo não é única, e mais, que o 

fato de termos durante muito tempo assumido apenas uma como a “verdadeira”, nos trouxe 

uma crise entre as intenções e os efeitos do avanço científico. Por outro lado, 

concomitantemente, de forma subcutânea (Martins: 1989), às vezes capilar, outras formas de 

compreensão, interpretação, explicação e ação continuaram e continuam em movimento, 

entrando algumas vezes em erupção. 

Os trabalhos com as classes populares indicam que esses outros olhares sobre o 

mundo, a vida, nos mostram outros caminhos que precisamos trilhar. Quero trazer alguns 

desses recortes do cotidiano, somados com algumas leituras e aprendizagens coletivas para 

tentar entender outras lógicas, ao mesmo tempo, romper alguns dogmas do pensamento 

hegemônico que estão presentes em nosso agir e pensar.  

Serão relatos de conversas, de experiências que vivenciei ou que me foram narradas, 

todas tendo em comum possibilidades de construir novas sociabilidades emancipatórias, 

portanto, tendo em comum uma potência educativa. 

Walter Mignolo também entende que é possível “adotar as conversas como método de 

pesquisa”, não são entrevistas “apenas conversas informais”, muitas delas em baixo de 

árvores, na horta, durante uma ocupação, nas longas viagens de ônibus, nas caminhadas, nas 

marchas, nas ocupações de prédios públicos, algumas em cursos, encontros e outras atividades 

formais. Nessas conversas aprendemos e ensinamos em um processo constante e incessante de 

compartilhamento de saberes, conhecimentos, vivências... 
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V. 2 Movimento Social, a Ação Coletiva como potencia educativa 

 

O MST é um Movimento Social paradigmático em vários aspectos. Gohn, se referindo 

a T. Kuhn afirma que “um paradigma surge toda vez que é difícil envolver novos dados em 

velhas teorias” (Gohn, 2004: 13). Em meu entendimento, a análise do MST sugere aportes em 

várias teorias, em todas, ou quase todas, têm subsídios importantes para analise do MST, mas 

nenhuma dá conta. 

Seria necessária uma nova Teoria Geral que explicasse o MST? Um novo paradigma? 

Acho que não. O MST é um Movimento que está em movimento, além de ser amplo e 

complexo. Em cada época histórica, uma teoria poderia contribuir mais do que outras para 

compreender o MST. Entender o MST apenas de um ponto de vista é complicado, em que 

pese da unidade política e organizativa em cada localidade, cada acampamento, cada 

ocupação, cada manifestação, cada marcha. Novos fatores, novas questões vão se 

incorporando.  

A análise seguinte será, então, um diálogo com vários autores, que vem refletindo e 

teorizando a partir da história e das práticas do MST. (Caldart 2000, Fernandes 2000, Pereira 

2005, Mônica Martins ) e também com outros autores que vêm pensando outros Movimentos 

que, dada sua contemporaneidade com o  MST, dialogam, aprendendo e ensinando (citar 

Zibechi 2005 e Harvey 2001).  

Em minha analise o MST vem se tornando singular por sua história, organização e 

formas de luta. Essas são as novidades do MST:  1) transformar sua própria história em 

interesse de estudo e dela tirar lições; 2) sua forma organizativa que relaciona cada parte da 

vida dos Sem Terra (Saúde, Educação, Questões de Gênero,  Produção, Cultura, Meio 

Ambiente e outras) ao todo da Reforma Agrária e articula a luta por essa, com as lutas mais 

gerais dos trabalhadores; 3) as formas de luta que o Movimento vem estimulando e 

desenvolvendo. Lutas massivas e diretas, radicalizadas, solidárias, capazes de criar 

“constrangimentos éticos”47, substituindo antigas formas de luta que valorizavam a 

representação e não a participação. 

 

 

                                                 
47 noção utilizada pela Ministra Marina Silva no Programa do Jô em 06/06/06 para designar as formas de luta 
pacíficas, porém radicais. A Ministra citou como exemplo os empates promovidos pelos seringueiros, as 
ocupações de terras e as ações de destruição de lavouras transgênicas promovidas pela Via Campesina.  
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V.2.1 - A consciência de sua história como ato político e epistemológico48 

 

O MST nasceu como expressão e continuidade das lutas camponesas e tem 

consciência de sua história.  
“O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi se formando a partir do 
trabalho de formação política e da articulação da luta pela terra, localizadas, já 
existentes nos estados. Se constituiu num movimento nacional com a realização do 
1º Encontro Nacional, realizado em Cascavel (PR), em janeiro de 1984. 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é herdeiro e continuador das 
lutas populares que o antecedeu em todo o Brasil.” 49 (MST 2002 sp, destaques no 
original). 
 

 
Segundo Stédile “Sempre tivemos essa abertura para aprender com os outros, desde do 

início do movimento” (Fernandes e Stédile 1999: 39). Um capítulo do livro citado é dedicado 

especialmente ao aprendizado. Com muita serenidade Stédile reconhece: 
 
é verdade. [...] Não inventamos nada. A burguesia de hoje também não foi 
inventada, é resultado de 500 anos de exploração do povo brasileiro. Os que vieram 
depois cometeram [na luta contra a exploração] cometeram erros e acertos. 
Procuramos aprender com eles, para não cometer os mesmos erros e repetir os 
acertos.  [...] Em segundo lugar, precisamos restabelecer o valor da humildade [...] 
Precisamos, sim, ter a humildade de aprender com os que nos antecederam. Estes só 
foram grandes porque aprenderam com os que vieram antes deles e foram coerentes 
com o passado que herdaram de outros lutadores. Nesse sentido, é importante 
fazermos o resgate histórico de nossa participação. Não inventamos o fogo e nem a 
roda. O que queremos é aproveitar as invenções já existentes [...] para construir um 
mundo melhor. Certamente essa luta continuará depois de nós. Esperamos ter 
condições para deixar um legado de lutas útil. O MST é a continuidade de um 
processo histórico das lutas populares. (Fernandes e Stédile 1999: 57-58) 

 
Saber-se continuador de outras histórias e ter a humildade de aprender com os erros e 

acertos de movimentos que o antecederam, capacita o MST a refletir e aprender com sua 

própria história. Cria bases epistemológicas novas resgatadas das tradições das resistências 

que  
não só abrem uma nova perspectiva de construção social como também se 
revoluciona a própria teoria: aporta novos suportes epistemológicos ao saber da luta, 
à práxis política na qual se conjugam experiências e teorias, vontades e 
necessidades, carências e utopias” (Ceceña, 2004: 91).  
 

Respondendo a uma questão sobre a singularidade do MST que tem, segundo 

Fernandes (1999: 58), “tanto a possibilidade e a experiência de construir o conhecimento 

como de colocá-lo em prática”, Stédile responde: 

                                                 
48 Não quero fazer um tratado sobre a História do MST, isso já foi feito com competência por outros autores, 
quero apenas ressaltar os aprendizados ao longo desses 22 anos de existência do Movimento. 
49 Normas Gerais do MST,  Aprovadas no 10º Encontro Nacional, Belo Horizonte, 14 a 18 de Janeiro de 2002 
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A prática concreta da luta pela reforma agrária nos ensinou que não se podia copiar 
experiências, porque cada espaço, cada realidade local, traz novos elementos que 
vão sempre se recriando a partir do conhecimento já acumulado. Há dois fatores que 
influenciaram a trajetória ideológica do movimento. Um é decorrente do fato de 
estar sempre muito ligado à realidade, ao dia-a-dia, o que nos obriga, de certa forma, 
a desenvolver uma espécie de pragmatismo. Não pragmatismo nas idéias, mas nas 
necessidades. Tu tens de utilizar o que dá certo, não podes ficar defendendo uma 
idéia pela idéia. Mas se ela dá certo ou não. (Fernandes e Stédile 1999: 58-59) 
 

É interessante observar uma questão que Stédile levanta apesar de ter aprendido com a 

“Teologia da Libertação” — suas palavras “é uma espécie de simbiose de várias correntes 

doutrinárias. Ela mistura o cristianismo com o marxismo e com o latino-americanismo” 

(Fernandes e Stédile 1999: 59) — apesar de ter aprendido com vários intelectuais do Brasil e 

outros lugares do mundo, recuperando a importância de muitos intelectuais e re-introduzindo 

suas leituras nas universidades50, após ressaltar esses aprendizados Stédile conclui: 
Há uma vertente que influenciou muito, inclusive devido à própria pedagogia 
camponesa, que vai muito mais pelo exemplo que pela teoria. São as 
experiências de lutas da classe trabalhadora de Canudos (BA), de Zumbi, no 
quilombo dos Palmares (AL), Contestado (SC/PR), Trombas e Formoso (GO), 
Porecatu e as Ligas camponesas. (Fernandes e Stédile 1999: 62, destaques meus) 

 
Ter consciência de sua história permite aos Sem Terra uma outra dimensão, para a 

qual Paulo Freire nos chamou atenção “o direito de conhecer o que ainda não se conhece” 

(Freire: ), essa dimensão traduzida, em um dos princípios da Educação do Movimento, como 

Pesquisa, faz com que o MST aprenda intencionalmente com sua história e, portanto, 

transforme o ato de aprender com sua história em pressuposto pedagógico. 

Aprender com sua história passa a ser uma ‘tarefa’ do movimento, que vai fazendo-

aprendendo-fazendo. Mais do que isso, vai dando uma dimensão de poder de crítica a todos 

seus militantes e transforma seus encontros em grandes momentos de avaliação e de 

“pedagogias de massas” sobre o momento histórico da luta pela terra. 

Esses aprendizados só foram possíveis porque o MST foi desenvolvendo uma forma 

de se organizar que traz para seu interior um novo jeito de fazer política, que torna esse 

aprendizado uma experiência coletiva.  

A partir da base epistemológica, acima apontada, entendo,  alguns momentos especiais 

da história do MST. Vou fazer uma rápida análise cronológica da história do MST evitando 

dividi-la em períodos, diferentemente de Caldart (2000), Fernandes (2000) e. Pereira (2005). 

Não periodicizar, em minha análise permite uma compreensão da história do MST como 

continuum evitando fixar e titular, na perspectiva do autor, o que significou um ou outro 

                                                 
50 Falar dos cursos que o MST tem com importantes universidades 
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período. Optei, então, por apenas narrar de forma cronológica os acontecimentos da história 

do Movimento. 

Em 1984, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Sem Terra, que ali decidiram 

pela criação de um Movimento que articulasse, em nível nacional, suas lutas que, até então, 

eram apenas locais. O Brasil vivia  ainda sobre um período ditatorial e após uma análise da 

situação no campo, em que se destacava os assassinatos de 116 trabalhadores em 15 estados, 

sendo que seus assassinos ainda se encontravam (e se encontram até hoje) soltos e outros 

problemas, como migrações para do sul, para o norte, piorando as condições de vida e outros 

problemas identificando como causa a “política econômica e fundiária voltada tão somente 

para a exportação, em benefício do capital nacional e estrangeiro” que concentra o capital e 

a terra. O Encontro foi concluído com o conclamando trabalhadores de todos os estados da 

nação para um próximo encontro e o lançamento de uma campanha com os eixos do encontro: 

“Terra não se ganha, se conquista” e “A terra para quem nela trabalha e vive” (Morissawa, 

2001: 139).  

Ao sintetizar o encontro em palavras de ordem, o Movimento criou um método em 

que todos/as sentem-se participantes e amplia o poder pedagógico. Nas ocupações, marchas e 

outros momentos coletivos os/as Sem Terra ao gritarem, vão compreendendo sua própria 

dimensão histórica. 

Em 1985, aconteceu o primeiro congresso do MST. Nessa época, o Brasil já estava 

sob o período da “Nova República”. O Governo do Presidente Sarney prometia um pacto 

nacional e dizia que a Reforma Agrária seria realizada sem necessidade de organização e luta 

dos trabalhadores. O recado era: venham participar comigo do poder de mandar e não 

precisam mais fazer; não precisam mais ocupar.  A esquerda comunista (PCB e PC do B) e 

setores da Igreja resolveram apostar na boa fé da Nova República. (Morissawa, 2001: 142).  

Os Sem Terra organizados no MST, analisaram o momento e concluíram que, mesmo 

que o momento político fosse mais favorável que durante a Ditadura Militar, sem luta e sem 

organização, a Reforma Agrária não aconteceria. A síntese desse congresso sai na palavra de 

ordem “Ocupação é a única solução” . (Morissawa, 2001: 143).  

O Governo Sarney, sob forte pressão nacional e internacional (em sua audiência com o 

Papa João Paulo II51, este reafirmou o apoio da Igreja Católica à realização de uma Reforma 

Agrária ampla no Brasil), faz um jogo duplo em relação à Reforma Agrária. Por um lado, 

                                                 
51 Passagem do Filme Terra para Rose, em pronunciamento à nação sobre seu encontro com o Papa, Sarney diz 
que o único pedido dele fosse que realizasse no Brasil a Reforma Agrária. 
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anuncia sua realização, faz planos, promessas etc; mas não toma as providências efetivamente 

necessárias para que ela aconteça de fato. 

Nesse quadro crescente de conflitos no campo o patronato rural criou a União 

Democrática Ruralista (UDR), com objetivo de impedir a realização da Reforma Agrária e 

para defender o patrimônio e os interesses dos “produtores rurais”. 
A realidade mostrava a necessidade de organizar o Movimento. Essa era a análise da 
Executiva Nacional do MST que 
decidiu dar prioridade total às tarefas de organização do Movimento: 
- impulsionar a construção de direções políticas nos níveis municipal e estadual; 
- fortalecer a articulação do Movimento e das lutas nos níveis estadual e nacional; 
- formação de lideranças; 
- fortalecer a autonomia do movimento nas mãos dos trabalhadores; 
- participar nos sindicatos, nas direções da CUT e na política partidária. 
(Morissawa, 2001: 143). 
 

Em janeiro de 1987, a realidade ensinava aos Sem Terra a necessidade de organizar a 

Cooperação Agrícola e uma Comissão Nacional dos Assentados. O MST decidia, assim, que 

não seria, apenas, um movimento de luta pelo acesso à terra. Mas um Movimento de 

organização dos trabalhadores pela Reforma Agrária, incluindo em seu programa outras lutas: 

acesso à crédito, educação, saúde, infra-estrutura. Segundo Pereira: (2005, sp) a decisão do 

MST de ampliar a sua base social entre Sem Terra acampados e assentados “lhe impôs o 

desafio de construir cotidianamente a identidade do “assentado” como um “sem terra”, isto é, como 

parte do MST e da luta pela Reforma Agrária”. 

Em 1987, o MST realizou um balanço das conquistas desde sua fundação, em 1984, 

até aquela data: 143 assentamentos para 13.392 famílias, totalizando 53.705 hectares. O 

Governo Federal não havia cumprido nem 10% da meta do PNRA. 

Nesse mesmo período, “o MST concluiu pela necessidade da vinculação entre o rural 

e o urbano, associando as greves nas cidades às ocupações no campo”. (Morissawa, 2001: 

144). 

No quarto encontro, realizado em 1988, além de manter as definições dos encontros 

anteriores definiu por: 
- priorizar a organização dos jovens e mulheres em todos os níveis dos 
assentamentos; 
- buscar a auto-sustentação dos assentamentos como meta prioritária; 
- articular a equipe nacional de cooperação agrícola; 
- intensificar o programa popular de educação primária e implementar a 
alfabetização de adultos. 

Era notória a preocupação do MST com a educação, a cooperação e a formação 
política dos militantes (Morissawa, 2001: 144-145). 
  

 Em 1989 o Governo Sarney sucumbira totalmente aos interesses da UDR e de um 

grupo político auto-denominado “Centrão” que representava, no Congresso Nacional os 
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interesses do latifúndio. A situação da Reforma Agrária agrava-se. Foi extinto o Ministério da 

Reforma Agrária e do Desenvolvimento  e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária. Começava um novo e difícil período para o MST. 

O 5º Encontro Nacional do MST, realizado no inicio de 1989, se preocupou em 

consolidar a organização interna e preparar o movimento para esse novo momento de 

embates. Neste encontro definiram-se  
as normas gerais dos assentamentos; escolheu-se o hino do MST; marcou-se a data 
do 2º Congresso Nacional; decidiu-se a apresentação de 10 reivindicações básica aos 
candidatos; foi tirada uma nova palavra de ordem do Movimento: “Ocupar, resistir, 
produzir!”. Lideranças dos assentamentos apresentaram a proposta de um plano de 
ação para a conquista de aumento de recursos do Procera (Morissawa, 2001: 145). 
 

Ao final deste ano, um balanço apontava que tinham acontecido “62 ocupações em 18 

estados, com 17.589 famílias, mais que o dobro do ano anterior. Dessas ocupações, 50% foram no 

Nordeste, mobilizando 40 mil trabalhadores” (Morissawa, 2001: 146), mostrando uma notável 

massificação e expansão territorial. Com a produção coletiva, os assentamentos “apresentaram 

grande melhora” . (op. Cit.) 

Em 1990, o MST realizou seu 2º Congresso Nacional. Participaram mais de 5 mil 

delegados, de 19 estados, onde o Movimento se organizava. 
Os objetivos do congresso foram: 
- fortalecer a aliança com os operários e outros setores da classe trabalhadora; 
- divulgar a luta pela reforma agrária nacional e internacionalmente; 
- discutir o plano de ação para os próximos anos; 
- reivindicar do novo governo (Collor) a realização da reforma agrária e o fim da 
violência no campo; 
- mostrar para toda a sociedade que a reforma agrária é indispensável. (Morissawa, 
2001: 146) 

 
O Governo Collor, com discurso assumidamente neoliberal, adotou uma política 

econômica e agrícola que estimulava a importação de produtos, provocando uma queda nos 

preços destes produtos, de tal forma que impedia a viabilidade de sua produção. Essa política 

facilitou a concentração da propriedade da terra, utilizada como reserva de valor e acelerou a 

expulsão de pequenos agricultores. 

Em 1991, o MST realizou seu 6º Encontro Nacional. A análise da realidade agrária 

apontava uma mudança nas classes sociais do campo se “antes, os sem-terra enfrentavam 

fazendeiros, grileiros e seus pistoleiros, agora, do outro lado da cerca, estavam o comerciante, o 

industrial e o banqueiro” (Morissawa, 2001: 147), os ‘inimigos’ da Reforma Agrária agora eram 

o capital nacional e estrangeiro. 

Neste 6º Encontro Nacional, o MST sentiu necessidade de avançar em 4 frentes: 

massificação das lutas; qualificação dos dirigentes e militantes; organização e Sistema 

Cooperativista dos Assentados (SCA). 
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O Governo Collor, depois de muito prometer e nada fazer, foi deposto em outubro de 

1992. Neste ano, uma das maiores vitórias do MST foi a fundação da Confederação de 

Cooperativas da Reforma Agrária Brasileira, a CONCRAB. 

A deposição de Collor levou à presidência seu vice Itamar Franco, com tradição mais 

nacionalista. Ele foi o primeiro Presidente a receber o MST, reconhecendo “seu status de 

interlocutor político” (Fernandes e Stédile, 1999: 70). 

Em 1993, foi lançado o plano real. Um Plano de ajustes monetários e com um pacote 

de mudanças estruturais que aprofundava a proposta neoliberal iniciada por Collor. Esse plano 

previa a valorização forçada da nova moeda, o Real, frente ao Dólar; uma série de medidas no 

sentido de retirar ainda mais a intervenção do Estado da economia e a privatização de várias 

empresas estatais. O MST participou de várias manifestações contra as privatizações. 

O sucesso do plano e a grande aliança das forças da direita — amedrontadas com a 

fragilidade eleitoral pelas denuncias de corrupção que envolvia Collor e as manifestações de 

massas que o depôs — foram fundamentais para a eleição de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) para presidência. 

Mais uma vez a derrota de Lula representava uma derrota relativa do projeto de 

Reforma Agrária. Fernando Henrique seguia a lógica de seus antecessores: anunciava muito, 

prometia muito e não realizava nada. Mas diferentemente de outros, tentou um processo de 

cooptação de setores da esquerda. Muitos achavam que o fato de FHC ter participado das 

lutas contra a Ditadura, sinalizava que seu governo poderia ser mais voltado para as questões 

sociais. 

O Governo FHC não reconhecia a questão agrária, para eles, como já vimos no início 

deste trabalho, “a grande propriedade não é empecilho para o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro”. Agora, mais que uma tese, era uma política de governo. (Fernandes & Stédile, 

1999: 139). Então, a primeira reação de FHC em relação ao MST foi a de ignorar. 

Ignorando a necessidade da Reforma Agrária, realizou algumas poucas 

desapropriações em áreas onde não havia conflitos direto pela terra e os trabalhadores não 

estavam organizados com objetivo da conquista da terra. E começa a inserir a lógica do 

mercado como forma de obtenção de terras, através do Cédula da Terra, Banco da Terra, 

Fundo de combate à Pobreza e outras políticas implementadas com subsídios e apoio do 

Banco Mundial, conforme vimos anteriormente. 

A tática de ignorar a questão agrária foi derrotada. Um episódio, dos mais lamentáveis 

da luta pela reforma agrária contribuiu decisivamente para essa derrota: o massacre de 9 sem-

terra em Corumbiara no Estado de Rondônia. Outro fator, foi a realização do III Congresso do 
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MST, que reuniu mais de 5000 pessoas em Brasília. Esses dois episódios impediram que a 

questão agrária continuasse a ser ignorada. 

O Governo FHC mudou de tática e tentou cooptar o MST. O novo Presidente do Incra 

(Xico Graziano) fez uma série de visitas a acampamentos e começou a sinalizar para a opinião 

pública que, agora finalmente, a Reforma Agrária iria acontecer. 

O MST aproveitou esse momento político para realizar uma nova jornada de 

ocupações de terra massiva. O clima de tensão no campo aumentou muito e, em abril de 1996, 

aconteceu um grande massacre de Sem Terra em Eldorado dos Carajás, com 21 mortes e 

centenas de feridos. (ver anexo 2). 

Sem força política para uma nova mudança no Incra e reafirmando as políticas de 

“pulso firme contra o MST” o Governo optou por uma saída Política, criou o Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária. De uma forma sincera e fúnebre Jungamann admite: “O 

Ministério só existe por conta do MST. Os meus constituintes foram os dezenove mortos em Carajás. 

Ou seja, que me sentou lá [no Ministério] foram os caras que morreram lá” (Pereira, 2005). 

Além de grande comoção nacional, o massacre de Oziel Alves — um jovem de 17 

anos, uma das lideranças, que foi assassinado, após ter sido dominado, por se recusar a parar 

de gritar “Viva o MST” — e outros companheiros, provocou uma onda de protesto em nível 

internacional contra a violência no campo e pela realização da reforma agrária. 

Acuado, o Governo passou, segundo Stédile, a adotar a tática do pau e prosa 

“negociava de vez em quando e, se precisava, dava porrada ou abria brecha para os 

opressores” (Fernandes e Stédile, 1999: 145) 

Derrotado na tática de ignorar e cooptar o Movimento, o Governo utilizou outras três 

tentativas: 

Isolar - utilizando a imprensa, tentou desqualificar a Reforma Agrária e desmoralizar 

o MST, para isso, foi realizada uma grande campanha na imprensa, utilizando, em especial, a 

Revista Veja, os Jornais Folha de São Paulo, Estadão e o Globo e os canais de TV Globo e 

Bandeirantes; ao mesmo tempo, iniciou um movimento de cooptação de outros Movimentos 

Sociais do campo; 

Dividir - dentro do próprio Movimento tratou de forma diferente regiões e lideranças; 

Reprimir - lançou uma série de medidas legais e políticas que buscavam criminalizar 

a luta pela terra. Parou de atender necessidades básicas dos acampamentos, tais como: cesta 

básica, lonas etc. Editou uma Medida Provisória impedindo, por dois anos, a realização de 

vistorias em latifúndios com objetivo de obter a terra para Reforma Agrária. 
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Em 1997, o MST, ampliou as ocupações de terras e realizou uma marcha com mais de 

100.000 participantes, que se tornou a maior manifestação política contra o Governo FHC, 

essa e outras marchas, que são fundamentais na história do MST, merecerão analise especial 

no tópico destinado às ações coletivas. 

O MST conseguiu superar esse período. Em minha análise, principalmente por dois 

grandes méritos: seu programa que extrapolava a Reforma Agrária e incorporou em sua luta 

outras bandeiras, se tornando um Movimento perene e por formar seus militantes com 

capacidade de resistir às duras investidas realizadas em especial pelo Governo FHC. 

O MST aprendeu com Florestan Fernandes, que também foi professor de FHC,  que 

um dos desafios de um Movimento Social é não deixar se cooptar, nem se isolar e nem deixar 

se esmagar. (Fernandes, 1976: 289-366; Fernandes e Stédile, 1999: 146). 

Em 2000, durante o segundo mandato de FHC, o MST realizou seu IV Congresso 

Nacional. Durante 5 dias, se reuniram em Brasília mais de 11mil militantes, de todos os 23 

Estados, onde o MST está organizado. Foram momentos de estudo, confraternização e 

mobilizações. Neste congresso, foi definida a palavra de ordem: “Por um Brasil sem 

latifúndio!”. 

Essa palavra de ordem simbolizava a necessidade de mudanças sociais mais profundas 

para conseguir a implantação de seu programa de reforma agrária. A reforma agrária de 

verdade só viria com um novo projeto social, econômico e político. Não há conciliação 

possível entre Reforma Agrária e agronegócio. Representou, também, a necessidade do fim de 

outros latifúndios: o do conhecimento, do capital, do poder e da tecnologia. 

Neste congresso foram definidos novos desafios: 
- preparar militantes e constituir brigadas para fazer ocupações massivas; 
- construir a unidade no campo e desenvolver novas formas de luta; 
- combater o modelo das elites e projetar na sociedade a reforma agrária que 
queremos para resolver os problemas de trabalho, moradia, educação, saúde e 
produção de alimentos para todo o povo brasileiro; 
- desenvolver linhas políticas e ações concretas na construção de um novo modelo 
tecnológico; 
- resgatar e implementar a igualdade de gênero em nossas instâncias e no debate 
com a sociedade 
- planejar e executar ações de generosidade e solidariedade com a sociedade, 
desenvolvendo novos valores; 
- articular e fortalecer a aliança campo e cidade em torno de um projeto político 
popular; 
- desenvolver ações contra o imperialismo; 
- participar ativamente nas iniciativas que representem a construção de um projeto 
popular para o Brasil; 
- resgatar a importância em torno de questões fundamentais do meio ambiente; 
- implementar a propaganda do projeto e da reforma agrária com o povo da cidade 
- preparar uma jornada prolongada e massiva para o primeiro semestre de 2001. 
- (Adaptado de Morissawa, 2001: 166). 
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Neste mesmo congresso, o MST intensificou sua luta contra os produtos, sementes e 

produções transgênicas e publicou um cartaz com alguns compromissos com a terra e com a 

vida. 

Os seres humanos são preciosos, pois sua inteligência, trabalho e organização 
podem proteger e preservar todas as formas de vida. 

1. Amar e preservar a terra e os seres da natureza. 
2. Aperfeiçoar sempre nossos conhecimentos sobre a natureza e a agricultura. 
3. Produzir alimentos para eliminar a fome na humanidade. Evitar a monocultura e o uso 

de agrotóxicos. 
4. Preservar a mata existente e reflorestar novas áreas. 
5. Cuidar das nascentes, rios, açudes e lagos. Lutar contra a privatização da água. 
6. Embelezar os assentamentos e comunidades, plantando flores, ervas medicinais, 

hortaliças, árvores... 
7. Tratar adequadamente o lixo e combater qualquer prática de contaminação e agressão 

ao meio ambiente. 
8. Praticar a solidariedade e revoltar-se contra qualquer injustiça, agressão e exploração 

praticada contra a pessoa, a comunidade e a natureza. 
9. Lutar contra o latifúndio para que todos possam ter terra, pão, estudo e liberdade. 
10. Jamais vender a terra conquistada. A terra é um bem supremo para as gerações 

futuras. 

 
Neste período, o MST reforçou suas alianças com outros setores da sociedade, com 

universidades e organizações sociais de caráter não partidário, reforçou sua aliança em nível 

internacional e começou a articular um campo político que não coloca a disputa eleitoral 

como ação central. 

As experiências com alguns Governos Petistas locais e com os próprios rumo do 

Partido retirou qualquer expectativa de grandes mudanças a partir de um processo eleitoral. O 

Movimento passou a se dedicar mais à construção de um projeto popular, que em sua análise, 

não se resume à propostas escritas, mas a um conjunto de debates e ações no sentido de 

ampliar a participação do povo e, ao mesmo tempo, ir construindo formas alternativas de 

poder. Foram realizadas várias formas de consultas, tanto a intelectuais, Religiosos e 

lideranças populares, quanto em forma de plebiscito à população como um todo. 

Aprofundaremos esse debate em tópico destinados as ações coletivas do MST. 

O Movimento não tinha ilusões eleitorais. Apesar de ter apoiado Lula nas eleições de 

2004, já no primeiro turno, sabia que sua eleição não representaria mudanças efetivas na 

correlação de forças capaz de colocar em prática um projeto democrático e popular. Lula 

optou por uma aliança ampla, o que desfigurou o programa apresentado em eleições 

anteriores. 
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O programa apresentado pela Coligação de Lula para o campo, “vida digna para o 

campo”, apesar de incorporar várias das reivindicações dos movimentos populares, não previa 

a implementação de uma reforma agrária que alterasse a estrutura fundiária. 

Lula continuou a implementar uma política agrícola com fortes financiamentos para o 

latifúndio, com a justificativa de ser o setor da economia que sustentava a política econômica, 

baseada na continuidade do Governo anterior. 

Stédile definiu, logo no início, como um Governo ambíguo e disse que ambígua, 

também, seria a relação do MST com o governo. Sustendo-o nos conflitos que interessasse 

aos trabalhadores e criticando os setores imperialistas-liberais, que se apossaram de setores 

estratégicos do Governo. Estes setores eram representados pelo trio: Roberto Rodrigues 

(Ministro da Agricultura); Furlan (Ministro do Desenvolvimento) e Palloci (Ministro da 

Fazenda), este último, acabou sendo derrubado por uma série de denúncias que o envolviam 

em processos de corrupção. 

O Governo Lula, frágil perante o congresso e a sociedade, optou por acordos que 

desfiguraram ainda mais o programa apresentado durante a campanha. Pressionado pelo 

latifúndio, liberou os transgênicos, recuou na campanha contra o trabalho escravo, renegociou 

diversas vezes as dívidas agrárias, liberou crédito para a recuperação de setores latifundiários 

ligados à produção de cana-de-açúcar  e outras. 

Quanto à política agrária, uma das medidas do Governo Lula foi a criação de um 

Grupo de Trabalho para elaborar um Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 

coordenado pelo Professor Plínio de Arruda Sampaio. O plano previa o assentamento de 1 

milhão de famílias e fazia uma série de recomendações econômicas, institucionais, jurídicas e 

políticas para seu êxito. O plano foi enviado ao governo, que após uma enorme pressão 

admitia a realização parcial do PNRA proposto. Abaixou a meta de 1 milhão para 400 mil 

famílias (mais famílias seriam assentadas por programas complementares como o Fundo 

Fundiário, o Primeira Terra etc e regularização fundiária).  

Aconteceram mudanças em relação ao crédito, para atender às reivindicações dos 

trabalhadores, mas a política de assentamentos continuou deficitária em relação às 

mobilizações sociais. 

Em seu primeiro discurso como Presidente, Lula se comprometeu a realizar a Reforma 

Agrária. Fazendo com que milhares de trabalhadores e trabalhadoras se animassem a lutar 

pela terra. No entanto sua capacidade de assentar, longe das necessidades apresentadas pelos 

movimentos sociais, foi ainda inferior ao estabelecido em seu próprio plano. O jornal a Folha 
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de São Paulo, de 29/05/2003, publicou uma matéria mostrando o crescimento de famílias 

acampadas e a incapacidade do Governo em resolver o problema. 

Segundo o Jornal, um levantamento feito pelo Governo mostrou que existem mais de 

1 milhão de famílias acampadas e que a capacidade de assentamento vem reduzindo de ano a 

ano e que é possível que o último ano da gestão seja o pior: 
[...]Ao chegar ao Planalto, a primeira promessa de Lula aos sem-terra foi justamente 
priorizar o assentamento dos acampados. Neste ano, ao concluir sua gestão, terá 
mais sem-terra nessas condições do que quando assumiu a Presidência da República. 
[...] 
Até dezembro, para cumprir integralmente a meta do Plano Nacional de Reforma 
Agrária, o governo terá de assentar pelo menos 155 mil famílias. 
No ano passado, diz ter assentado 127 mil. Em 2006, porém, além de uma greve de 
servidores do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o 
Planalto vê o pior ritmo de desapropriação de terra da gestão. 
[...] 
"Esse número [230 mil famílias] mostra que os trabalhadores se organizaram nos 
acampamentos com a esperança de que Lula fosse resolver os problemas da reforma 
agrária. Mostra ainda a incapacidade e os limites do governo Lula de cumprir as suas 
promessas", disse Marina Santos, da coordenação nacional do MST. (Jornal “A 
Folha de São Paulo de 29/05/2006) 
 

Essa conjuntura revelou um outro aprendizado ao MST. O poder político foi 

deslocado, na prática, para o poder econômico e as esferas de decisão estão cada vez mais 

fora da esfera do “Estado Nacional”. Cada vez mais a presença, de interesses multi e 

transnacionais no espaço político exige duas medidas: à construção de um outro poder, que re-

aproxime o povo do espaço de decisão — para isso o Movimento se articula com a Consulta 

Popular —  e uma articulação em nível mundial, que apresente a todos os povos do mundo 

alternativas aos interesses do Império, para isso, se articula tanto com a Via Campesina, 

quanto com a CLOC. 

O MST, ao fazer e refletir sobre sua história, foi aprendendo que não podia deixar se 

cooptar, se isolar ou se esmagar. Foi aprendendo que a Reforma Agrária será obra dos 

trabalhadores organizados. Foi aprendendo que “Sem Reforma Agrária não há Democracia”, 

que “Terra não se ganha, se conquista”, com clareza política reafirmou “Reforma Agrária é a 

única solução”, diante da ofensiva do latifúndio e de um Governo corrupto, concluiu que sua 

tarefa era “Ocupar, resistir e produzir”. Diante de uma enorme campanha para isolar, soube 

dizer que a “Reforma Agrária é uma Luta de todos!” e que para realizar uma Reforma Agrária 

de verdade “Só com um Brasil sem Latifúndio!”. 

As contradições entre o desenvolvimento conservador e as lutas sociais e políticas dos 

Movimentos Sociais, transformaram a Reforma Agrária em um “carecimento radical” 
 “por carecimentos radicais entendo todos os carecimentos nacidos na sociedade 
capitalista, em conseqüência do desenvolvimento da sociedade civil, mas que não 
podem ser satisfeitos dentro dos limites dessa sociedade. Portanto, os carecimentos 
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radicais são fatores de superação da sociedade capitalista” (Heller citada por 
Bocayuva, 2000: 98) 
 

Ao longo da história, o MST foi aprendendo que seu programa de Reforma Agrária só 

era plenamente realizado em uma sociedade com relações sociais que não tivesse o capital 

como hegemônico. Portanto, sua luta não era apenas pela terra ou pela reforma agrária, mas 

também, por transformações sociais, pelo socialismo. A luta pela Reforma Agrária deixou de 

ser apenas uma bandeira tática. 

Essa compreensão dos “Carecimentos Radical” me ajuda a entender, como o MST vai 

se tornando um Movimento Social perene, que não desaparece ao ter suas necessidades 

atendidas. Sua luta, diferente de manifestações por questões estruturais pontuais ou locais, 

demanda mudanças sociais profundas e assumem uma dimensão estratégica. 

A dimensão estratégica, fundamental para realizar a Reforma Agrária proposta pelo 

MST, exigia um tipo de organização diferente daquelas que ‘apenas’ lutam pela terra. Era 

necessário criar um movimento social que fosse capaz de ao recolocar os ‘camponeses’ no 

cenário político e, cultivasse novas relações sociais. 

 

V. 2. 2 Organização de massas, como expressão política dos Sem Terra 

 

É impossível separar a organização do MST de sua história. Faço isso por uma questão 

meramente pedagógica e para destacar alguns princípios epistemológicos da História e da 

Organicidade, a forma com que os militantes do MST chamam sua organização.  

A Organização do MST guarda uma série de singularidades se comparadas a outros 

movimentos sociais no Brasil. A primeira dessas dimensões é a constituição de oito princípios 

organizativos que fundamentam a organização do Movimento. 

A segunda dimensão dessa singularidade é a composição de sua base social, um 

movimento amplo e aberto para todos os setores da sociedade, sem perder seu vínculo com os 

trabalhadores rurais acampados e assentados.  

Terceiro: é sua autonomia em relação às Igrejas e Partidos, em uma época em que 

muitos consideravam os trabalhadores rurais incapazes de se insurgirem politicamente de 

forma autônoma.  

Quarto: sua característica de ser um ‘movimento socioterritorial’, junta, no mesmo 

território, várias dimensões da vida (cultura, trabalho, educação etc), permitindo criar novas 

formas de relações sociais.  
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Uma quinta dimensão se relaciona à novas formas de produzir a terra e produzir 

culturas. 

A sexta, se relaciona à Mística, ou a capacidade de transformar o mistério, a arte, os 

afetos e sentimentos em formas de aprendizagem e de manter a chama da vontade e da utopia 

acesas, uma forma de não perder o rumo e os objetivos durante a caminhada.  

A sétima está ligada às Novas relações de gênero e de relações entre as gerações, dar 

um tratamento e atenção especial, procurando quebrar as separações históricas entre homens x 

mulheres, adultos x jovens x crianças.  

Oitavo: a preocupação com o ambiente, com a recuperação de técnicas que além de 

preservar, restaure uma convivência entre trabalho, cultura e natureza, superando assim, a 

dicotomia apresentada pela modernidade capitalista.  

A nona dimensão está ligada a Educação. O MST entende a necessidade de ser ampla 

e de estar comprometida com o seu projeto de sociedade, portanto, não pode ser uma simples 

continuidade da educação pública hegemonizada pelo capital, sem mudanças na forma e no 

conteúdo.  

Décima: a capacidade de formar militantes e dirigentes capazes de dar fazer o debate 

agrário e político em seu amplo sentido e dar continuidade e conseqüências às decisões do 

Movimento, superando os momentos de maiores dificuldades políticas e organizativas.  

Décima primeira, se refere à atenção dada às lutas pelos Direitos Humanos, uma forma 

de resistir à violência do latifúndio, mas também, de colocar em debate o direito que sustenta 

a sociedade burguesa e coloca a propriedade acima da vida. 

Décima segunda dimensão está ligada à capacidade do MST em atrair outras forças 

políticas para a construção de um projeto, que represente a construção de um novo tipo de 

relações sociais e de poder. 

 

V. 2. 2. 1 Os princípios políticos organizativos: 

 

Uma das aprendizagemensinamentos da organicidade do MST está na sua capacidade 

de manter-se unido na diversidade política-cultural-social de um País com a dimensão e a 

diversidade do Brasil. 

Esse é, segundo Stédile, mais um dos ensinamentos herdados dos Movimentos que 

antecederam o MST 
[...] O que mais aprendemos com as organizações camponesas que nos antecederam, 
no Brasil e na América Latina, foi que no desenvolvimento do movimento, apesar de 
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ser camponês e possuir um caráter social, deveríamos nos preocupar em aplicar 
alguns princípios organizativos 

 

Os princípios “não são normas, não são sugestões” (Fernandes e Stédile, 1999: 39), 

são fundamentos, nos quais se baseia a organização. São como lembretes permanentes e fonte 

para avaliações. 

O MST tem oito princípios. Em cada realidade social, de acampamento para 

acampamento, de região para região, de tempo histórico para tempo histórico um princípio ou 

outro é mais lembrado, mais cobrado, mais exigido, seria uma inocência acreditar que todos 

os princípios são permanentemente respeitados, por todos em todas as situações. 

Esses princípios, também são, em parte, resultado das aprendizagens do MST com a 

histórica luta dos trabalhadores, em parte resultados de sua capacidade de aprender com a 

própria prática (Fernandes e Stédile, 1999: 31 – 44). 

Uma revisão das Normas Gerais do MST realizada no X Encontro Nacional do 

Movimento, após um amplo debate, manteve e reformulou estes princípios definindo pela 

seguinte redação: 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deverá aplicar em todas as suas 
instâncias de decisão e representatividade, os seguintes princípios e normas 
organizativas: 
a) Direção Coletiva: todas as instâncias serão formadas por comissões de 
militantes com igual direito e poder. As decisões serão tomadas, prioritariamente, 
por consenso político. 
 

 A direção coletiva, tem sido um instrumento fundamental na resistência. Primeiro 

porque impossibilita a cooptação. Como cooptar todos? Segundo, porque dificulta a ação 

repressiva. Não adianta matar ou prender um; e como matar ou prender todos? 

 
b) Divisão de Tarefas: estimular e aplicar a divisão de tarefas e funções entre os 
militantes dos Coletivos valorizando a participação de todos e evitando a 
centralização e o personalismo. 
c) O Profissionalismo: todos os membros dos Setores e Coletivos devem encarar 
com profissionalismo suas funções. Considerando profissionalismo sob dois 
aspectos: 
• Transformar a luta pela terra e a organização do movimento como sua 
profissão de militante. Ter amor e dedicar-se de corpo e alma por ela. 
• Ser um especialista, procurando aperfeiçoar-se cada vez mais, naquelas funções 
e tarefas que lhe forem designadas, tendo em vista o conjunto da organicidade do 
Movimento. 
• Deve-se respeitar as qualidades e aptidões pessoais, na divisão de tarefas, de 
forma a estimular o profissionalismo. 
 

A divisão de tarefas permite três importantes conquistas do MST em relação a outros 
Movimentos: primeiro, de envolver todos/as os membros da família em sua organização; 
segundo, possibilitar a participação de diferentes setores da sociedade, com diferentes 
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formações na estrutura do MST e terceiro, envolvendo todos, dificulta, mesmo não 
impedindo, que vaidades pessoais se extrapolem e atrapalhem a luta coletiva. 

d) A Disciplina: aplicar o princípio de que a disciplina é o respeito às decisões do 
coletivo, desde o cumprimento de horários, mas sobretudo de tarefas e missões. 
e) Planejamento: aplicar o princípio de que nada acontece por acaso, mas tudo deve 
ser avaliado, definido e planejado a partir da realidade e das condições objetivas da 
organização. 
f) Estudo: estimular e dedicar-se aos estudos de todos os aspectos que dizem 
respeito às atividades do Movimento. A Organização que não formar seus próprios 
quadros políticos, não terá autonomia para conduzir suas lutas. 
g) A vinculação com as Massas: a vinculação permanente com as massas de 
trabalhadores é a garantia do avanço das lutas e da aplicação de uma linha política 
correta. Das massas devemos apreender as aspirações, anseios e, a partir de sua 
experiência, corrigir nossas propostas e encaminhamentos. 
• O Núcleo é uma instância de base, no MST, e todos os seus membros deverão 
estar nucleados. O Núcleo é uma instância de base, no MST, e todos os seus 
membros deverão estar nucleados. 
h) A crítica e Autocrítica: aplicar sempre o princípio da avaliação crítica de nossos 
atos e sobretudo ter a humildade e grandeza de fazer a autocrítica, procurando 
corrigir os erros e encaminhar soluções para os desvios. (Normas Gerais do MST 
Aprovadas no 10º Encontro Nacional Belo Horizonte, 14 a 18 de Janeiro de 2002) 
 

A própria base social do MST representa uma novidade política. Organizar setores 

populacionais que o capitalismo, em sua fase neoliberal, considera sobrantes, ou “excluídos”. 

Sejam os desempregados do campo ou da cidade, sejam setores considerados lumpen, sejam 

moradores de áreas ignoradas pela política estatal. O MST resgata e traz para a cena política, 

setores considerados atrasados, que o desenvolvimento desigual e combinado fazia questão de 

deixar à margem.  

Ao trazer esses setores para a cena política, o MST surpreende e assusta tanto os 

donos dos meios de produção, como aqueles sociólogos que já os consideravam incapazes de 

se organizarem politicamente.  

As resoluções do X Encontro Nacional do MST reafirmam seu caráter como “um 

movimento social, de massas, [de caráter sindical, popular e político] autônomo, que procura 

articular e organizar os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e um 

Projeto Popular para o Brasil” (MST 2002 sp, destaques no original).  

O caráter popular é entendido pela abertura de participação que dispensa qualquer tipo 

de filiação 
“[O MST] é aberto a todos os trabalhadores, sem distinção de raça, credo religioso, 
filiação partidária ou outras características culturais e regionais, desde que respeitem 
os princípios e normas do Movimento. Participam no Movimento, sem distinção 
de idade ou gênero, todos os membros da família: homens, mulheres, idosos, 
jovens e crianças.” (idem, destaques no original) 
 

 Compreende sua base social de uma forma que supera a organização taylorista, ainda 

presente em muitos movimentos sociais, onde o marido participa de um Sindicato, a esposa de 

outro, as crianças não participam... O MST reagrupa a família e dá uma dimensão ampla e 
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educativa à militância política e popular, possibilitando que todos e todas participem das lutas 

e das instâncias de decisão política. 

 Segundo Stédile, outra dimensão do entendimento do caráter popular é que o MST não 

se fechou para outros setores da sociedade: 
Simplesmente ele [o MST] não se fechava e não se fecha em um movimento 
camponês típico, no qual só entra quem pega na enxada. No início, havia até 
brincadeiras sobre as diferenças entre os mãos grossas e os mãos lisas. [...] O mão 
grossa era quem pegava na enxada, o trabalhador rural, o agricultor. O mão lisa era 
quem não trabalhava na roça, na agricultura, mas que se engajava no Movimento 
vindo de outros setores sociais. O importante é que mesmo que houvesse essas 
brincadeiras, havia um tratamento igualitário entre os membros do MST. Nunca 
ninguém disse: “Vocês, mãos lisas, esperem lá fora que vamos decidir e, depois, nos 
juntamos”. Ou, ao contrário, o mão lisa nunca disse para o mão grossa: “Tu não 
sabes, deixe para nós que somos mais estudados”. [...]É claro que havia diferenças 
culturais, de formação e de escolaridade. Mas nunca houve, dentro do Movimento, 
rejeição ou estigmatismo do tipo “só pode entrar no Movimento quem pega na 
enxada”. Sempre se preservou a vinculação com a base, a compreensão que o MST 
tem que ser feito pelos trabalhadores. Mas nunca se recusou a adesão dos que 
quisessem lutar pela Reforma Agrária. Foi essa generosidade ou essa amplitude que 
facilitou ao Movimento criar os seus quadros orgânicos. Se tivesse se fechado em 
um Movimento tipicamente camponês, só dos mãos grossas, teria caído facilmente 
no coorporativismo, nos interesses apenas individuais. (Fernandes e Stédile, 1999: 
33) 
 

Essa decisão importante, alvo de críticas de muitos sociólogos, permitiu ao MST um 

processo de diálogo fazer circular conhecimentos e experiências. Do lado dos “mão fina” 

estava a informação e a formação, a capacidade de compreendendo o processo histórico, 

contribuir para que todos pudessem aprender com o passado. 

Entre os “mão-grossa” há uma sabedoria milenar, vindo das práticas e da capacidade 

de sentir o mundo. Os que criticam o MST pela decisão de se manter um movimento popular 

e aberto a todos e todas, considerando que os “intelectuais” seriam capazes de desvirtuar os 

rumos e os interesses do Movimento, “enganando” ou fazendo-se representantes dos “mão-

grossa” não conhecem a capacidade de argumentar, de sentir e de compreender o mundo, dos 

trabalhadores rurais. Desconhecem que todos os seres humanos são intelectuais, ainda que 

não exerçam a função de intelectual na sociedade (Gramsci, 2004, V2 p 18). 

Muitas vezes, os argumentos de quem mora nos acampamentos e assentamentos, que 

sentem diretamente as conseqüências das políticas agrárias e agrícolas dos Governos, têm um 

peso maior daqueles que sabem, mas não sentem (Gramsci, 2004, V6 p 43). 

O risco que alguns vêem na decisão de se manter um movimento aberto, tem duas 

correntes. Aqueles que se assustam de ver os Sem Terra com capacidade de construir um 

movimento que lute pela terra, mas que não se contentam com isso. Esse talvez, seja o pavor 

das forças reacionárias. Para esses, representantes do latifúndio, melhor seria que não existisse 
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nenhum movimento, ou existindo reivindicasse apenas a terra, assim, qualquer proposta de 

Reforma Agrária seria suficiente. 

As forças de esquerda, que fazem a mesma crítica, devem temer dois riscos na decisão 

de manter o Movimento aberto a outros setores da sociedade: o primeiro, seria dos “mão lisa” 

com sua tradição iluminista, se acharem no dever de levar a salvação aos “mãos grossa”; o 

segundo, seria a idéia de que, acostumados com a subalternidade, os “mão grossa” aceitassem, 

mesmo em seu Movimento, serem coadjuvantes e se submeterem politicamente aos “mão 

lisa”. 

Ignoram, os que fazem essas críticas, elementos importantes da organização do MST. 

O primeiro é a Mística, que traz um elemento importante: o do compromisso ético com os 

valores e com os objetivos (voltaremos a falar sobre isso em tópico específico); o segundo é o 

intenso processo de formação e acúmulo de discussões, diálogos, para que uma decisão 

importante seja tomada. 

A decisão de ser um Movimento aberto e de trazer para dentro de sua estrutura 

organizacional intelectuais comprometidos com a Reforma Agrária, por outro lado, contribuiu 

para a autonomia do Movimento em relação a Partidos, Igrejas e assessorias (por sinal, 

grande parte dos que fazem essas críticas foram importantes assessores no início e optaram 

por não fazer parte de suas estruturas). 

Mesmo que os “intelectuais” que fazem parte do Movimento participem de outros 

espaços de decisão (mundo Acadêmico, Partidos Políticos, Igrejas), ao se integrarem nas 

instâncias do MST assumem um compromisso que vai para além de só darem sua opinião 

(característica das assessorias): passam a fazer parte, a serem diretamente afetados por cada 

passo, se envolvem com conhecimentos e sentimentos. Um exemplo desse envolvimento 

autônomo, pode ser encontrado em Knijnik (1999). 

Mesmo assim, o Movimento se manteve aberto a críticas e sugestões esporádicas de 

pensadores da questão agrária e política, que mesmo não fazendo parte de suas estruturas 

organizativas, se dispõem a pensar e lutar pela reforma agrária no Brasil. 

Com isso, o MST toma suas próprias decisões após uma ampla consulta. O saber 

socialmente produzido, porém acumulados por alguns não entra para ilustrar, nem iluminar, 

mas para dialogar e contribuir no debate. Para contribuir na análise da realidade e possibilitar 

uma decisão que leve em conta as forças reais dos trabalhadores, suas necessidades históricas 

e as possibilidades de lutas e programas. O MST nunca sucumbiu às armadilhas da direita e 

nem se deixou utilizar por interesses políticos ou e eleitorais de forças da esquerda. 
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Essa autonomia está ligada à necessidade de defesa de seus interesses, com uma 

particularidade: têm que defender, também, seu território. A territorialização depende de 

outras formas alternativas de produzir e organizar o trabalho.  

Assim ao “tomar” um território, ao ocupar uma fazenda, o MST precisa alterar as 

formas de produzir a terra (assunto que já foi abordado). Mas precisa mudar as relações 

sociais e a forma de produzir e reproduzir a cultura. Por isso, busca resgatar a cultura 

camponesa, não como saudosismo, mas como uma forma de evitar o desaparecimento de 

outras formas de existir e estar no mundo. Essas novas formas de produzir e reproduzir a vida, 

leva a pensar outras formas de organizar o trabalho, buscando formas coletivas e 

cooperativadas de produzir e distribuir os resultados da produção. 

A nova forma de produzir considera uma nova lógica de entender a convivência dos 

seres humanos com a natureza maior. A natureza não é vista como ‘algo que precisa ser 

dominado’, mas como o lugar onde moramos e do qual devemos cuidar.  As técnicas de 

produção são pensadas de forma a otimizar os recursos naturais, de forma que não 

reproduzam e, mesmo, interrompam as degradações/erosões que continuam sendo produzidas 

pelo agronegócio. 

Uma das dimensões culturais que o MST aprendeu com as igrejas, mas também com a 

cultura indígena e camponesa, é o que temos traduzido como mística. Ela retoma as 

dimensões das utopias, dos sonhos, dos nossos objetivos, a mística ajuda a não perder o rumo. 

Mas também, “alimenta a alma”. Ajuda a transformar momentos de eventuais derrotas em 

possibilidades educativas. 

A mística complementa o “inédito viável” (Freire: 2002), ela “é algo que se move. Nos 

mais sensíveis, aparece como reflexo daquilo que faz e sente. A cada passo revela pedaços da 

verdade que se escondem por inteiro nas dobras do desconhecido” (Bogo, 2002: 23) 

Para uma cultura tão racional como a nossa, entender o sentido da mística é difícil, 

explicar impossível. Porque ela envolve sentimento, a mítica não se entende, não se explica. 

Ela é o mistério, aquilo que a gente sente, percebe, mas que talvez só consiga ver e entender 

no futuro. 

A liturgia da mística, ou os temposespaços de sua socialização são marcados pela 

emoção de trazer presente, mesmo que por alguns minutos, o mundo que queremos viver e as 

razões objetivas e subjetivas pelas quais lutamos contra o mundo que vivemos. Esses 

momentos, em geral de grande emoção, nos antecipam o futuro nos animando e ensinando em 

que direção seguir.  
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V. 2. 2. 2 Novas relações de gênero 

 

O fato de o MST envolver toda a família na luta pela terra, conforme já falamos, 

facilita espaços a participação das mulheres fazendo que as relações de gênero sejam uma das 

questões centrais em seu projeto de Reforma Agrária e de sociedade. 

O espaço de participação das mulheres, na luta e nas ações culturais cotidianas, busca 

alterar a situação atual de subalternidade e, às vezes, mesmo de papel secundário, nas relações 

sociais. 

Um dos desafios do MST para alcançar seus objetivos 
 
“é acabar com a desigualdade nas relações de gênero. Entendemos que precisamos 
crescer como mulheres e homens novos, construindo novas relações econômicas, 
sociais, políticas e ambientais, baseadas em valores como respeito, companheirismo, 
solidariedade, justiça e amor”52 

 
O Movimento reconhece “o fato de haver desigualdades nas relações de gênero do MST; 

afinal o Movimento não é uma ilha na sociedade” Mas entende que “através das lutas e das diversas 

formas de formação, que se rompe com os valores disseminados pela burguesia.” 

Na lógica do MST a discussão de gênero não deve se contrapor ao caráter classista. 

Reivindica que a questão de gênero “com compromisso com a classe trabalhadora, que tenham 

iguais oportunidade de militar e dirigir o movimento, de serem sujeitos e não apenas "objeto" da 

história.” 

Uma dimensão importante na concepção do Movimento é que essa questão não é para 

o futuro. Mesmo entendendo que a desigualdade de gênero é, em grande parte, resultado da 

sociedade capitalista, entende que sua superação não será fácil. Por tudo isso, “é preciso sair do 

discurso e vivenciar estas mudanças no dia a dia”. 

Porém ainda são grandes os desafios para o avanço da implementação de práticas que 

rompam com as formas machistas de organização social, mesmo dentro do MST. Segundo o 

Setor de Gênero do Movimento a participação das mulheres na luta pela conquista da terra é 

menor. É comum o marido ir para a luta e não levar, no primeiro momento, as esposas “o que 

se reflete depois em pouca participação [das mulheres] no assentamento”. 

Outro desafio é conciliar “pequenas questões”, que fazem grande diferença na 

participação das companheiras, como por exemplo, marcar reuniões de núcleos em horários 

que dificultam a participação das companheiras, que mesmo no MST, continuam submetidas 

a mais carga de trabalho que os companheiros. 

                                                 
52 Todas as referências deste tópicos se baseiam no sítio www.mst.org.br consultado em 31/05/06 
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Mas desde 2004, com o estímulo de uma nova organicidade que amplia a participação 

da base nas decisões, também a participação das mulheres vem aumentando. Uma das 

decisões que estimulou a participação das companheiras foi o fato de que nos núcleos a 

coordenação deve ser assumida por um casal. Mesmo que essa ainda seja uma meta, grande 

parte dos acampamentos já atingiram.  

Outra decisão é a participação de 50% de mulheres nas atividades de encontros, cursos 

e atividades de lutas como as marchas. Ainda é um desafio, mas é com a superação desses 

desafios que vamos construindo o inédito. 

Para dar conseqüência a essas formulações políticas o Movimento tem implementado em 

seus espaços algumas ações: 
- Formação intensiva sobre o tema gênero em todos os setores e instâncias. 
- Garantir que em todas as atividades do MST, de todos os setores e instâncias, 
tenha ciranda infantil para possibilitar a efetiva participação dá família (homem e 
mulher); 
-  Realizar a discussão de cooperação de forma ampla, procurando estimular 
mecanismos que liberam a família de penosos trabalhos domésticos cotidianos, 
como refeitórios, lavanderias, etc., comunitários; 
- Garantir que as mulheres sejam sócias de cooperativas e associações com 
igualdade na remuneração das horas trabalhadas, na administração, planeja-mento e 
na discussão política e econômica. 
- Combater todas as formas de violência, particularmente contra as mulheres e 
crianças que são as maiores vítimas de violência no capitalismo. 

 
O MST tem consciência tanto da importância estratégia, quanto tática da participação das 

mulheres na luta. Seja “para formar os novos homens e novas mulheres que serão sujeitos da nova 

sociedade”. Seja, também, para “a massificação. quando a mulher vai para a luta ela leva o 

conjunto da família, contribuindo para massificar a luta.” 

Também na produção e na cooperação a participação da mulher é fundamental, 

principalmente, nos assentamentos que produzem agroecológicamente,  
já que elas historicamente cumpriram esse papel e acumularam conhecimento, 
porém atualmente não são chamadas a assumir essa tarefa tão importante para a 
resistência e desenvolvimento sócio-econômico das famílias na terra conquistada. 

 
Também na Educação, a não participação das companheiras compromete a luta  

A Mãe e Mulher Sem Terra que não tem consciência de classe contribui muito para 
a reprodução da ideologia e dos valores burgueses dentro da Família, incentivando a 
juventude a migrar para a cidade. Além disso, contribuem para afastar seus 
companheiros da militância, separando a vida pessoal e a Luta por mudanças sociais. 
 

Junto às questões de gênero podemos apontar, também, uma nova forma de envolver e 

criar espaços de participação às crianças e jovens. É crescente a preocupação do MST em 

valorizar o potencial que representa a juventude em assentamentos e acampamentos, mas 

também, as que estão nas comunidades das periferias das cidades. 
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O MST tem promovido encontro de jovens, seja em nível nacional ou estadual, 

buscando debater as questões relacionadas a realidades dos jovens e como estes podem se 

organizar para lutar por suas demandas. 

Às crianças Sem Terra, chamadas pelo movimento por Sem Terrinhas, vêm 

representando uma novidade no cenário nacional. Suas mobilizações e a idéia de que não são 

apenas o futuro, mas já estão no mundo. A esse respeito voltaremos a falar mais a frente. 

Em relação às crianças, mas não apenas à elas, ressalta no MST, a luta pela Educação. 

A educação no campo sempre foi ‘objeto’ de desprezo pelas autoridades. Segundo Arroyo, 

nos anos 20, do século XX, um Governador de Minas Gerais discursava que para desenvolver 

o trabalho do campo “não são necessárias muitas letras” (in: Caldart, 2000: 9). Agora segundo 

Corinta um documento oficial53 propõe: 
deveríamos diferenciar as competências necessárias na cidade e no campo. Para as 
funções produtivas mais difundidas num processo global de modernização agrícola, 
deveríamos considerar um patamar mínimo de competências cognitiva o equivalente 
às quatro primeira séries do 1º Grau.[... Para as funções mais complexas] 
deveríamos considerar o primeiro grau completo no meio rural (Corinta – Avaliação 
uma prática em busca de novos sentidos, Estebam – 113) 
 

Para o MST, desde o início de sua história, a Educação é um compromisso 

indissociável da luta pela terra. Com um projeto diferenciado, também é diferenciada a forma  

e os objetivos da educação do MST, que construiu, segundo Caldart (2000), uma pedagogia 

própria. 

Da pedagogia do Movimento, ressalta-se a auto-organização dos alunos e alunas; a 

vinculação do trabalho com as tarefas pedagógicas; a reflexão sobre a prática como espaço 

fundamental do educador e outras questões, que serão objetos de análise específica mais 

adiante. 

Junto a educação, outra preocupação constante do MST é a Formação de seus 

próprios quadros e dirigentes. O MST aprendeu, com outros movimentos, a lição que foi 

refletida por Grasmci (2004, v2 p 18-19), de que um movimento que não forma seus próprios 

quadros não se prepara para o embate cultural. Não se capacita para superar os desafios novos 

que lhe são impostos pela realidade da luta. 

Entretanto, a análise de Gramsci (2004, v2 p16) de que “a massa de camponeses não 

elabora seus próprios intelectuais “orgânicos” e não “assimila” nenhuma camada de intelectuais 

“tradicionais”, no caso da América Latina e do MST, em especial, não se confirma. Ao 

                                                 
53 Brasil, Educação Fundamental: Relatório Final. Proposta de estudos sobre alternativas para o desenvolvimento 
do semi-árido com ênfase na municipalização — grupo de trabalho de recursos humanos. Recife, set 1994. 
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contrário, além de uma política estratégica de formação de quadros, o MST vem conseguindo 

atrair parcelas amplas de intelectuais para suas causas. 

Formar quadros com capacidade de direção em todas as instâncias do Movimento tem 

sido um de seus objetivos organizativos. A partir dessa preocupação o MST dialoga com 

vários setores da sociedade e construiu uma das maiores escolas de formação de dirigentes 

deste país: a Escola Nacional Florestan Fernandes.  

Essa escola tem despertado o interesse de vários estudiosos/as como Silva (2005), que 

observou a própria construção do prédio da escola — que foi construída por brigadas de 

trabalho voluntário composta por Sem Terra de acampamentos e assentamentos de todo o 

Brasil —  como um processo de formação político pedagógico, onde se juntou o fazer com a 

dimensão cultural mais ampla do sentido de uma escola de formação de quadros. 

Essa intensa política de escolarização, em todos os níveis e de formação de quadros 

dirigentes, tem possibilitado a milhares de trabalhadores de todo o país o acesso aos meios 

acadêmicos. 

O MST vem possibilitando, a centenas de Sem Terra, a possibilidade de se formarem 

Médicos (através de um importante intercâmbio com o Governo Cubano), Pedagogos (em 

vários convênios), Historiadores (com a Universidade Federal da Paraíba), Advogados (com a 

UNB). No dia 08 de maio, deste ano, Juvelino Strozake, se tornou o primeiro doutor da 

história do Movimento, ao defender a tese “O acesso à terra e a Lei de Ação Civil Pública”, 

na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 

Uma das novas dimensões que a luta dos Sem Terra, tem provocado é a luta pelos 

Direitos Humanos. Ao ocupar um latifúndio, os Sem Terra ocupam junto a lei, e obrigam a 

sociedade a se repensar. 

De outro lado, a criminalização e os constantes massacres de Sem Terra fazem com 

que a luta pela Reforma Agrária seja indissociável da luta pelos Direitos Humanos, Sociais, 

Econômicos e Culturais. 

A história do Movimentos tem tornado o MST uma referência na luta política, essa é 

outra dimensão que gostaria de analisar. Sabendo da insuficiência da luta no campo para 

garantir a realização da Reforma Agrária e transformar a sociedade, essa referência política 

tem se expressado em tentativas de organizar unidades possíveis de atuação dos Movimentos 

Sociais. Nessa perspectiva, o MST participa de diversos espaços políticos mais amplos: 

Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, Via Campesina, Coordenação de 

Movimentos Sociais, Consulta Popular e outros movimentos e articulações, além de inúmeras 

campanhas.  
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A Consulta Popular pretende ser aglutinadora de militantes e movimentos que buscam, 

nas suas práticas, construir um novo tipo de relações sociais e de poder. As ações da Consulta 

— como participação em plebiscitos, estímulos a realização de assembléias populares 

permanentes e sua principal atividade de massa a “Marcha pelo Brasil”, realizada em 1999  — 

visam o diálogo com a sociedade. A consulta não tem se disposto a participar do embate 

eleitoral como estratégia para mudar a sociedade. 

O MST é fruto de um processo histórico que representou, ao mesmo tempo, a 

ascensão das lutas populares e sociais no Brasil e o surgimento de novas formas organizativas, 

provocadas por uma profunda crise de representação. Esse mesmo momento político, permitiu 

o surgimento de outras forças sociais como o PT, a CUT e a CMP. 

A esquerda latino-americana, influenciada pelo trabalho popular da teologia da 

libertação, em especial, no Brasil através das CEBs, e pelas lutas pela independência nacional 

na América Central, buscam novas formas de se organizar, valorizando a idéia de que a 

mudança vem da base. Essa concepção, provoca a  busca por movimentos de massa com 

maior participação e uma nova reflexão sobre a democracia interna.que fortalece a 

participação popular. 

Esses movimentos, pelas características que acima apresentei, significaram a 

possibilidade de uma mudança na relação subjetividade-coletividade que até então era 

praticada pelas experiências das organizações de esquerda. Incorporando ao debate político os 

anseios, desejos, vontades, sentimentos de seus participantes e de setores da população. 

O MST, talvez, seja um dos poucos que manteve ao longo de seus mais de vinte anos a 

coerência com o momento histórico em que surgiu. Claro que houveram alterações sociais 

que foram provocando mudanças no movimento, mas este conseguiu coletivamente ir tirando 

“Lições da Luta pela Terra” (Bogo, 1999) e com a sua história e organização, manter a 

vinculação entre os objetivos e a forma que caminha, indissociando os fins dos meios. 

 

V 2. 2. 3 Ações Coletivas 

 

Os documentos e as práticas do MST têm nos mostrado que é nas ações coletivas 

contra-hegemônicas (tais como: ocupações de terras, marchas, produção cooperativada, 

pesquisa de técnicas alternativas, escolas populares e até mesmo em momentos de aparente 

derrota, como um despejo ou o assassinato de um companheiro ou companheira), 

transformadas em espaçostempos de aprendizagem de fazereseaprenderes, que neste 
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movimento do Movimento, vão se tornando “inéditos viáveis”, sementes que portam o novo, 

outras possibilidades, podendo germinar  novas formas de sociabilidade. 

Estes espaçostempos educativos não são lineares nem delimitáveis, mas densos, 

contraditórios, de grande tensão entre o instituído e o instituinte (tensão que às vezes chega ao 

limite dos massacres, mas também, em atos de coerção, de reprodução de táticas de 

manipulação da vontade coletiva etc, dentro de assentamentos e acampamentos, por parte de 

integrantes da própria comunidade), tensão nas relações de gênero, de gerações,  relações de 

conhecimento (ou domínio de técnicas) etc.  

Estas tensões estão presentes dentro e fora de acampamentos e assentamentos do 

MST, que não são ilhas isoladas da sociedade. Não é o fato de ser “tudo diferente” (mesmo 

porque nem tudo é diferente), que faz do MST uma novidade no processo político, mas sua 

capacidade de articular práticas contra-hegemônicas com um projeto de sociedade e ter 

consciência de sua importância histórica e do potencial pedagógico desse processo. 

A ciência e a consciência da pedagogia do MST encontra-se em diversas publicações 

coletiva do Movimento. Caldart (2000) analisa assim esse processo: 
Esta experiência histórica de participação em um movimento social como o MST 
produz aprendizados coletivos, que aos poucos, se conformam em cultura, naquele 
sentido de jeito de ser, hábitos, posturas, convicções, valores, expressões de vida 
social produzia em movimento, e que já extrapolam os limites deste grupo social 
específico. Isto não quer dizer que todas as pessoas que vivenciam estas ações 
coletivas aprendam a mesma coisa e da mesma maneira. Como diz Raynond 
Williams no contexto de uma discussão sobre cultura, não se aprende senão aquilo 
que se tem consciência da necessidade de aprender e não é fácil impor essa 
necessidade a alguém (1969, p. 324). Cada sem-terra aprende a sê-lo do seu jeito e 
no seu ritmo, empurrado pelas circunstâncias que forçam esta consciência da 
necessidade de aprender. Mas esta diversidade não nos impede de identificar os 
aprendizados que são produtos da vivência coletiva no processo de construção do 
MST (Caldart, 2000 106) 
 

O MST é ao mesmo tempo um Movimento criação de novas sociabilidades e de 

resistência contra a degradação, ainda maior, das erosões anteriormente apontadas e da 

criação de novas possiblidades de sociabilidade. Resistindo e (re)criando constrói um projeto 

político e entende que os processos educativos têm que estar articulados com este projeto. Por 

isso, para o MST, tratar da educação como espaço de resistências é antes tratar do movimento 

de resistência como espaço de educação, como ação educativa. Entende o Movimento que 

“quando a resistência é práxis coletiva e se enraíza nas questões perenes da humanidade, projeta 

futuro, cultiva utopia, educa o povo... Pode virar revolução...” (Caldart, exposição Oral no Fórum 

Mundial da Educação 2001). Vou além: é a revolução em curso, em processo. É mais que a 

tomada do palácio, são relações sociais que vão se transformando, se revolucionando. 
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Na sua luta pela resistência, o MST vai se formando e formando novas formas de 

sociabilidades: “Ocupar, resistir e produzir”, lema definido no segundo Congresso Nacional 

do Movimento, que virou uma música muito cantada nos momentos de resistência e marca 

bem essas novas possibilidades: 
Só, só, sai, só sai reforma agrária  
com a união camponesa e operária 
 
“Nossa primeira tarefa é ocupar 
Toda terra produtiva 
Nós queremos trabalhar 
 
Nossa segunda tarefa é Resistir 
Entrar bem organizado 
Enfrentar para não sair 
 
Nossa terceira tarefa é produzir 
No trabalho coletivo 
Colher muito e repartir 

 
Depois de alguns anos incluímos mais uma estrofe 
 

Nossa quarta tarefa é combater 
Toda forma de injustiça  
e abuso de poder. 
(A música original foi composta por Gerson, a inclusão da ultima estrofe é de 
origem desconhecida: MST: Seguindo a Canção, s/d: 179) 

 
Nossa primeira tarefa é ocupar as terras improdutivas; resistir, de forma organizada, 

para não sair, produzir para viver. É assim o primeiro contato das famílias com o MST na 

luta, aprendendo, coletiva e organizadamente, a fazer valer seus direitos.  

A organização para a luta, se organizada de forma que todos participem, ensina a 

democracia, a participação, formas novas de viver o coletivo. Porém, há sempre o risco de se 

reproduzir na organização, os métodos de uso do poder da sociedade, o risco da exclusão, do 

paternalismo, da manutenção das diferenças entre dirigentes e dirigidos (ou base). A 

organização é uma das Pedagogias do MST e nossa maior lição é que todos/as podem e 

devem participar em condições de contribuir no processo de decisão coletiva. 

Outro aprendizado, ainda na ocupação, é a da luta pelos direitos. Lutar é um direito, 

pouco conhecido em nossa sociedade. É um dos maiores desafios dos companheiros e 

companheiras da Frente de Massas54, responsável pelo primeiro contato com as famílias Sem 

Terra. Para organizar uma ocupação é preciso construir coletivamente a noção de que lutar 

                                                 
54 O MST é organizado em setores (Educação, Saúde, Formação, Setor de Formação Comunicação, Finanças, 
Relações Internacionais (SRI), Direitos Humanos (SDH), Projetos, Gênero, Produção, Cooperação e Meio 
Ambiente). Essa forma de organização não implica em poderes diferentes, apenas em uma forma de organizar o 
trabalho coletivamente.  
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por uma vida melhor é um direito. Construir junto essa lição, é também dar os primeiros 

passos para vencer o medo da liberdade. 

Paulo Freire já falou do medo do oprimido de se libertar. Além desse medo, que 

também constatamos, existe o medo da repressão, resultado do medo que as elites têm da 

organização do povo. Lutar contra o poder é perigoso, essa é uma lição imobilizadora que as 

classes populares aprendem todo dia. Toda vez que se aproxima uma jornada de lutas existem 

dois tipos de organização do latifúndio: de um lado a violência física caracterizada pelo 

aumento da presença de jagunço, de outro uma desqualificação das famílias que se preparam 

para a ação, na tentativa de fazê-las sentirem-se menores, entrar na luta derrotadas. Muitas 

vezes, a consciência pelo direito de lutar é resultado do resgate da dignidade, da valorização 

da estima e da presença solidária de companheiros e companheiras. “Sozinho a luta é mais 

difícil” me dizia Joana, companheira Sem Terra, acampada em Piraí-RJ. 

A luta pela Reforma Agrária é uma luta contra o poder. A questão do poder vem sendo 

fruto de intensos debates sobre o entendimento, sobre o que é o poder. Lutamos contra o 

poder ou pelo poder? O poder tem um lugar? 

Que poder enfrentamos? Como agem os inimigos da Reforma Agrária? 

Em minha avaliação esse importante debate, que foi acirrado pelos provocantes livros 

“Império” (Hardt e Negri: 2001) e “Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder” (Holloway: 2003), 

vem sendo travado de forma equivocada porque contrapõe-se de um lado, os que consideram 

que o Imperialismo está aí ainda, como nos tempos antigos, e de outro, os que acham que tudo 

mudou; de um lado, os que acham que o poder se diluiu de tal forma nas relações que não tem 

mais lugar, de outro os que ainda sonham em tomar os palácios, vendo neles o “lugar do 

poder”. 

Faço uma leitura diferente. 

 

V. 2. 2. 4  As estratégias, táticas e ações anti-reformista para impedir as transformações 

sociais! 

 

Ler para dialogar 

 

Tenho me esforçado para ler de forma dialógica, dialogando com o livro, com o autor, 

com outros autores e com outras pessoas que influenciam direta ou indiretamente minha 

leitura.  
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Entendo a leitura como um movimento de diálogo. Não leio para concordar ou discordar 

do autor. Mas para buscar no diálogo com aquele texto, apresentar questões ao meu 

pensamento. No “confronto” dessas diversas lógicas, tomo o texto como um pré-texto, que me 

apresenta questões. A leitura, então, menos que resposta, oferece a oportunidade de perguntar-

me. No movimento de busca, de procura, de caça durante a leitura, aprendo com o pré-texto, 

com o que ele me provoca, com o que eu provoco nele e o que ele provoca nas minhas formas 

de conviver com o mundo. 

Foi com esses princípios que li, tanto “Império” de Michael Hardt e Antônio Negri, 

quanto “Mudar o mundo sem tomar o poder” de Jonh Haloway, autores que me instigaram a 

navegar por outros mares. Andar pelo caminho desconhecido provoca algumas surpresas: 

medo, incerteza, susto... é perigoso, corremos, inclusive, o risco de nos perder. Mas quem não 

quer correr riscos, não deve lutar. Viver é arriscar-se. 

Quero trazer algumas contribuições de Hardt e Negri. Para pensar como a questão 

agrária vem se transformando cada vez mais em uma questão “naciomundial”, ou  em um 

problema que não deixa de ser nacional, localizado em um ponto do mundo, mas que é ao 

mesmo tempo, dada a complexidade do mundo atual, onde tudo está ligado a tudo, uma 

questão mundial. Essa imbricação entre o nacional e o mundial me levou a talhar esse termo 

“naciomundial”, ou seja, a questão agrária é mundial exatamente porque é nacional e é 

nacional porque é mundial! 

Existem no campo brasileiro várias empresas, de interesse multinacional, que atuam em 

diversas áreas da atividade agrícola: controle, pesquisa e contrabando de informações 

biotecnológicas, incluindo roubo de conhecimentos e sabedorias populares para transformar 

em mercadorias, produção agropecuária, produção de grãos etc, controle de sementes, de 

insumos e máquinas agrícolas, programas de computadores para controle de gestão e outras 

infinidades de interesses. Além disso, é imenso o território nacional que hoje pertence a 

corporações, cujo controle acionário não é de brasileiros. Grande parte de nosso território já 

não nos pertence mais. 

A questão agrária é mundial e é em especial nos países colonizados. Ela não é uma 

particularidade brasileira. Se em alguns países ela já foi resolvida, em muitos ela continua 

presente. Países da África, Ásia e América Latina ainda não completaram uma Reforma 

Agrária que mudasse estruturalmente a lógica fundiária de concentração de terras. Por outro 

lado, nesses países estão concentrados grande parte dos recursos naturais, biológicos e fontes 

de recursos energéticos de grande interesse do “Impérioimperialismo”. 
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V. 2. 2 . 4. 1 A Casa Grande, a Senzala e o Não-lugar do poder! 

 

Ao dizer “Impérioimperialismo” junto intencionalmente dois conceitos. Concordo com 

Hardt e Negri que o espaço político vem sendo esvaziado e substituído pelas relações de 

troca. Concordo que “o poder de mando do Império funciona em todos os registros da ordem social, 

descendo às profundezas do mundo” (H&N, pág 15). Concordo que o poder está nas relações, 

mas não concordo que não esteja “em lugar nenhum” (H&N, 210), ou no “não-lugar” (208). 

Aliás, lendo com mais atenção, em determinado momento os próprios Hardt & Negri 

confirmam a tese de que há “centros nervosos do comando imperial” (H&N, 423). 

Cada lugar tem poderes diferentes. Lembro-me de um exercício de análise de correlação 

de forças que gosto de fazer com as famílias acampadas e assentadas. Marcamos dois campos 

— um dos latifundiários, outro dos Sem Terra — e começamos a marcar em cada campo as 

forças de cada um. Em geral, com grande sabedoria, os companheiros e companheiras fazem 

o seguinte retrato: 
FORÇA (PODER) DOS SEM TERRA FORÇA (PODER) DOS LATIFUNDIÁRIOS 
União 
Maioria 
Trabalho 
Coragem 
Fé e a proteção de Deus 
Confiança 
Justeza das reivindicações 
Moral e a ética 
Rebeldia 
Resistência 
Negar, Recusar 
Aliados 
Apoio da sociedade 

Polícia 
Leis 
Políticos 
Poder Judiciário, Juízes 
Meios de Comunicação de Massas 
Dinheiro 
Exploração 
Dominação 

 

Para montar esse quadro, utilizei anotações em diversos cadernos e relatórios de 

encontro que participei. Chamou-me a atenção que em muitos desses encontros, em diferentes 

lugares, a seqüência dos enunciados das forças dos Sem Terra, se não eram iguais, se 

aproximavam muito. Deduzo daí, que há uma certa “consciência” de valores das forças 

citadas. 

Na continuidade da dinâmica, complicávamos um pouco a análise acima, tentando 

retirar uma certa linearidade do processo. Mostrando, tentávamos indicar, no diálogo, que 

essas forças não são estáticas e que, dependendo das circunstâncias, podem mudar de lado, 

ficar fora do quadro etc. Lembrávamos que também a sociedade, tão complexa, não poderia 

ser reduzida a apenas dois lados: Sem Terra x Latifundiário.  
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Essa atividade era apenas um suporte didático para provocar o início do diálogo sobre a 

análise de correlação de forças para subsidiar as ações políticas. O objetivo é mostrar que 

existem poderes que estão instituídos e que precisam ser mobilizados ou desmobilizados, de 

acordo com o interesse. 

A sabedoria dos participantes se encontra com Holoway, que no livro citado divide a 

compreensão do poder em dois grandes campos: o “poder-fazer” e o “poder-sobre”.  

O poder de fazer, contra-hegemônico, está ligado ao “homem simples, portanto 

revolucionário” e sua capacidade de negar, de resistir a exploração imposta pelo capital. O 

poder de fazer se materializa nas ocupações, greves, manifestações e outros gestos cotidianos 

que se colocam na contra-lógica hegemônica. 
Nosso poder não é como o poder dos poderosos. É completamente distinto. Nosso 
poder é o poder-fazer, o poder criativo. Nosso poder-fazer é o poder de produzir e 
reproduzir a vida, porém, também o de fazer as coisas de outra maneira, o poder de 
mudar o mundo. Este é o poder que sentimos em um evento como este: uma 
confiança coletiva de que podemos fazer as coisas de outra maneira. 

Nosso poder é coletivo e social. O fazer é o centro de nosso poder, e é impossível 
imaginar um fazer que não seja social, que não dependa dos fazeres de outros, no 
passado ou no presente. Nosso fazer é sempre parte de um fluxo social do fazer. O 
desenvolvimento de nosso poder sempre implica o reconhecimento explícito da 
sociedade do fazer, implica, em outras palavras, um movimento de reunir e afirmar 
uma subjetividade social, um nós criativo (Holloway, 2005: John Holloway provoca 
= Internet) 

 

O poder sobre, hegemônico na sociedade capitalista, está ligado diretamente ao capital e 

sua capacidade de explorar e transformar tudo em mercadoria, até mesmo o poder e o seu 

espaço público: a política. 
O poder dos poderosos é todo o contrário. Por trás de suas armas e bombas há um 
movimento de separação e fragmentação. O capital é um movimento de separação 
que fragmenta a sociedade do fazer. O capital toma o que os fazedores fizeram e diz: 
“isto é meu!”. O capitalista rompe o fazer, separa o feito do fazer e do fazedor, e 
com isso tudo se rompe, cada aspecto da vida. A respeito de tudo estamos rotos. Nós 
estamos rotos como sujeito social, despedaçados em milhões de indivíduos 
atomizados. O capital é a ruptura do fazer social, e quando o fazer se rompe, o ser 
impõe-se, o que é domina.(Idem) 

 

Holloway chama atenção de que o “poder-sobre” é resultado do “poder-fazer”. De 
forma que a hegemonia do poder sobre só se mantém porque tem a capacidade de separar, 
de individualizar. Mas o maior poder é “poder-fazer”. O “poder-sobre”¸ o poder do capital 
só existe 

porque nós o fizemos e o seguimos fazendo. O que é depende de nós nosso fazer. O 
capital depende de nós. O capital se vê estável e eterno. Porém, não é. Existe 
somente porque nós o criamos. Não porque o criamos há duzentos anos, mas porque 
o criamos hoje. O problema não é abolir o capitalismo, o problema é deixar de criá-
lo.  
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Na lógica de Holloway “Mudar o mundo” não depende, portanto do poder-sobre. Basta 

o poder-fazer  insubordinar-se e deixar de fazer na lógica determinada pelo poder-sobre. 

Paulo Freire disse diversas vezes que a luta é contra a exploração e que, portanto, não 

adiantava tomar o lugar do dominador, tínhamos que destruir a dominação. Jonh Haloway nos 

lembra que nossa luta não é a de classes, mas contra a classe, ou seja, nosso objetivo é 

construir uma sociedade sem classes, da mesma forma podemos dizer sobre a luta em relação 

ao poder: não é uma luta pelo poder, mas a luta para destruir os poderes com os quais alguns 

se tornam mais que outros. Não queremos o poder que está nessa sociedade, queremos mudá-

lo, queremos acabar com ele. 

Não basta alcançar o poder, utilizando de todos os meios e métodos, e depois de chegar 

ao poder reproduzir a mesma lógica. Na luta pelo poder, muitas vezes, utiliza-se a mesma 

arma de quem está no poder, com a desculpa que após a tomada do palácio “tudo será 

diferente”. Será? 

Essa análise nos mostra uma importante e necessária mudança na estratégia, não adianta 

tomarmos o lugar onde o poder está; mesmo que muitas vezes, do ponto de vista simbólico, 

seja importante. O que importa é construir relações sociais baseadas em outras lógicas de 

convivência. Para tanto, preciso compreender como, hoje, o “poder-sobre” subordina o 

“poder- fazer”.  

Existem regiões diferentes, que por diferentes razões convergem interesses do poder. 

São regiões que detêm o controle de recursos naturais como o petróleo, a água, variedades de 

espécies, ocupadas em grande parte por populações colonizadas que o “poder-fazer”, o poder 

da resistência contra o poder da expropriação pelo “Imperioimperialismo”. Outros pontos de 

poder estão em territórios que concentram capital, tecnologia e capacidade bélica ocupados 

em grande parte por países colonizadores, que detém o “poder-sobre”, o “poder de mandar”. 

Na ordem social capitalista as segundas têm predominância sobre as primeiras, por isso, 

posso concordar que vivemos uma era “irresistível e irreversível de trocas econômicas e culturais” 

(H & N, 11), mas devo advertir que se trata de uma troca desigual. 

Em um país como o nosso, formado pelo domínio da “Casa Grande” sobre a “Senzala” é 

difícil não pensar que existem lugares onde o “poder-sobre”, se instala para controlar e 

subjugar o “poder-fazer”. 

Controlar territórios, conhecimentos e tecnologias ainda são formas fundamentais de 

manter o “poder de mando”, o “poder-sobre”, na sociedade capitalista o poder de mandar 

ainda se sobrepõe ao “poder-fazer”. As ocupações, greves e outras manifestações e 
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reivindicações populares, que se colocam alinhadas ao poder de fazer, têm que buscar brechas 

para se legitimarem e imporem-se sobre o poder estabelecido.  

Acreditar que não existe mais o lado de fora (H&N 206) e que as “fronteiras estão 

abertas”, pode nos limitar a pensar que a “fábula da aldeia global” (Santos 2003) se realizou. 

Não é verdade. Para a lógica capitalista o lugar que estou no mundo ainda representa um 

diferencial na relação de poder, apesar de empresas de capital norte-americano operarem no 

Brasil, sua sede e o centro de decisão ainda é em território estrangeiro (no caso norte-

americano), e assim, também, com outras multinacionais. 

Com a noção de troca desigual, pretendo retomar o conceito de desenvolvimento 

desigual e combinado, utilizado por Trotsky para analisar a situação da Rússia. Esse conceito 

foi re-apropriado por Florestan Fernandes para entender como “diferentes épocas históricas’, 

se tomadas como referência o “padrão de desenvolvimento do capitalismo”, convivem no 

mesmo espaço. Para Florestan, no Brasil era possível viajar no tempo, se deslocando no 

espaço (essa mesma concepção foi apropriada por José de Souza Martins), porém 

diferentemente de outros autores que viam na idéia de progresso o fim dessa desigualdade, 

Florestan nos mostra que na lógica capitalista a idéia de desenvolvimento é indissociável da 

desigualdade. Portanto, não se tratava de um “atraso”, mas de algo inerente à “modernidade”. 

Por sinal, Florestan nos ajuda, mais uma vez, nesse debate quando nos indica que hoje a 

alta burguesia nacional não tem mais nenhum interesse ou compromisso com um projeto que 

leve em consideração a ampla maioria da população. A vida dessa ínfima parcela se realiza 

em qualquer lugar do planeta. Para esses setores a globalização se concretizou. 

Ao concordar com Negri e Hardt (241) de que o Imperialismo mudou profundamente, 

não posso concordar que os argumentos que sustentam a tese do imperialismo “estão hoje, 

sem duvida superados, e a situação a que se referem transformou-se completamente” 

conforme afirmam.  

O Império, hoje diluído em várias relações sociais, de gênero, raça, cor, cultura, 

tecnologia de produção e outros, não superou a exploração, a dominação e a subalternização. 

Mudou-a de lugar, conforme nos falam H&N e, também Milton Santos, que em minha 

opinião faz o melhor diálogo-contraponto aos autores (2003)  “A política agora é feita no 

mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas como uma ideologia, um símbolo... 

estamos assistindo a não-política, isto é, a política feita pelas empresas” (Santos, 2003: 67).  

Não-política porque a Política pressupõe a solidariedade e a participação, enquanto a 

empresa e o mercado não podem ser “altruístas”, não podem permitir perder para que outros 

também ganhem. Reforça a lógica do capitalismo, quem paga manda. Cada vez mais, os 
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representantes políticos, “as classes dirigentes” dos Estados nacionais, estão a serviço dessa 

lógica. 

Discordar, concordando, me possibilita incorporar algumas noções dos autores ao 

entendimento da questão agrária como questão “naciomundial” e ao entendimento de como 

vêm agindo os interesses do “Impérioimperialismo” no campo brasileiro e mundial. 

 

V. 2 . 2 .4. 2 Globalizemos a Luta! Globalizemos a Esperança! Globalizemos um novo 

jeito de saber viver! 

 

A noção de “Produção biopolítica, a produção da própria vida social, na qual o econômico, o 

político e o cultural, cada vez mais, se sobrepõem e se completam” (H&N, 13), nos ajuda a 

entender como no projeto do Agronegócio é impossível dissociar a dimensão cultural da 

produção. Ao produzir de uma determinada forma, o trabalhador se produz e se reproduz. 

Inscreve-se nele, na sua história no seu corpo o que ele produz. Por sinal, em Marx (1998, pp 

391 e seguintes), também pode-se observar isso. Porém, muitos marxistas, principalmente os 

organizados na 3º Internacional Comunista, ao separarem a luta política da econômica, 

incorrem no equívoco de separar o inseparável. 

Se até podemos admitir que algumas lutas econômicas podem não alcançar o status de 

luta política, nas lutas que se referem a mudanças estruturais, como a democratização do 

acesso a terra, é impossível separá-las. 

O próprio MST é expressão dessa nova forma de organização política. Já em seu 

nascimento se declarava “um movimento de massas, de caráter sindical, social e político”, 

mas ainda separando cada termo. Para efeitos explicativos é possível separá-los, mas no 

cotidiano do Movimento essas coisas se misturam como o húmus e a terra. Podemos até 

afirmar que uma luta tem mais elementos de uma característica, mas cada vez mais, por 

exemplo, produzir é uma opção “economicapolíticaculturalsocial”, como também a opção de 

como organizar um assentamento, de que escola queremos etc. 

Se a questão agrária é “naciomundial”, não podemos falar de um movimento que seja 

nacional sem ser mundial. A luta local é uma luta global, não é mais possível ter movimentos 

de expressão nacional que não sejam mundiais: 
Cada luta, por intermédio de condições locais firmemente arraigadas, salta 
imediatamente para o nível global e ataca a constituição imperial em sua 
generalidade. Segundo todas as lutas eliminam a distinção tradicional entre conflitos 
econômicos e políticos. As lutas são ao mesmo tempo enconômicas, políticas e 
culturais — e, por conseqüência, são lutas biopolíticas, valendo para decidir a forma 
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de vida. São lutas constituintes, que criam novos espaços públicos e novas formas de 
comunidade” (H&N 74-75). 
 

Ocupar o latifúndio abandonado de uma empresa de mineração, como a Companhia 

Estanífera do Brasil, a CESBRA, em Piraí, afeta os interesses da BRASCAN NATURAL 

RESOURCES S.A., corporação mundial com predominância de capital canadense, à qual está 

ligada. Da mesma forma, lutar contra o trabalho escravo, na exploração da terra para produzir 

açúcar e álcool, em Campos dos Goytacazes, interfere diretamente nos interesses do mercado 

mundial de combustível. 

Essa indissociação entre os interesses, nos nacionais, das Corporações multinacionais, 

ganha espaço na política nacional. Em recente programa da TVE, “Diálogo Brasil”, de 

28/05/2006 o Ministro da Agricultura apontava a produção de biocombustível, principalmente 

o Etanol, como grande alternativa para  a crise energética mundial, mas ele dizia que o Brasil 

hoje consome 85% do que produz, para produzir mais é necessário investimento em 

teconologia e na produção, por isso, o interesse em ter os EUA como parceiro nesses 

investimentos. 

Para enfrentar a mundialização da questão agrária, os movimentos sociais também se 

globalizam. Uma das alternativas de globalização de luta pela reforma agrária e por mudanças 

“economicapolíticaculturalsocial” no campo é a Via Campesina. 
A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações 
camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres 
rurais e comunidades indígenas da Ásia, África, América e Europa. (...) Trata-se de 
um movimento autônomo, pluralista, sem ligações políticas, econômicas ou de 
qualquer outro tipo. Está formada por organizações nacionais e regionais, cuja 
autonomia é cuidadosamente respeitada.” (Via Campesina, 2002: 5) 
 

Sobre as ações da Via Campesina na atuação contra o “Impérioimperialismo”, ver anexo 

3. 

 

V. 2. 2. 4. 3  Dividir, Controlar e Criminalizar: eis a estratégia! 

 

O diálogo com H&N me possibilitou, também, alguns instrumentos para melhor 

entender as estratégias do “Impérioimperialismo” e de como vem agindo para impedir o 

avanço e acúmulo de forças de movimentos e organizações que lutam contra ele. 

Certamente essas estratégias não são novas, vêm sendo praticadas há muito. Porém, a 

incidência e as táticas mudam de acordo com as características de cada época histórica. 

Maquiavel sintetizou uma das mais brilhantes estratégias utilizadas por quem quer dominar: 

dividir. A união, conforme muito bem sabe o povo simples, é uma poderosa arma. Não é um 
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conhecimento ingênuo, como tentam nos fazer crer aqueles que julgam o conhecimento do 

povo como puro senso comum. Isolar é fundamental. Impedir o contato, não deixar 

territorializar. Não deixar juntar massas. “O Império precisa restringir e isolar os movimentos 

espaciais das massas para impedí-las de ganhar legitimidade política.” (H&N 422). 

Enquanto os Movimentos se esforçam para massificarem-se, os interesses do 

“Impérioimperialismo”, através de uma de suas mais potentes armas, a comunicação, trabalha 

no sentido de evitar a massificação. Impedir a comunicação e o agrupamento de pessoas com 

o mesmo interesse.  

Fazer com que os setores subalternizados não acreditem na possibilidade de superação 

da situação na qual se encontram, é uma importante tática do “Impérioimperialismo”. Fazer 

com que assumam a responsabilidade pelo seu próprio fracasso é fundamental, como nos 

ensina Garcia (1992: 8) e Freire (1980: 61):  

O desprezo por si mesma é outra característica do oprimido, que provém da 
interiorização da opinião do opressor sobre ele.  Ouvem dizer tão freqüentemente 
que não servem para nada, que não podem aprender nada, que são débeis, 
preguiçosos e improdutivos que acabam por convencer-se de sua própria 
incapacidade. (Freire, 1980: 61) 

 
Quando se consegue romper algumas barreiras externas, encontram outras na escola 
e ao não ultrapassá-las saem pior do que entraram, pois ao entrar traziam a esperança 
de aprender e ao sair levam a certeza de sua incapacidade, não apenas para aprender, 
mas uma incapacidade global. (Garcia, 1992 : 8) 
 

Para isso provocam o medo, através da violência real e ou simbólica, causam o pavor, 

impõem a dúvida quanto às possibilidades de identificações coletivas, fortalecem-se na 

desesperança, na crença da impossibilidade de um mundo diferente. 

Não é por acaso que os companheiros da frente de massas têm dificuldade em juntar 

sem-terra, em mostrar a eles a possibilidade da reforma agrária. Para além da necessidade 

economica da terra, fator que possibilitaria o agrupamento, existem questões político-

ideológicas, impostas pelas forças anti-reformistas, que constroem outras cercas além do 

arame.  

Da mesma forma, não é por acaso que há muitos anos, as forças que lutam contra “o que 

não dá mais” denunciam que “sozinho isolado, ninguém é capaz” (da música momento novo, 

muito cantada pelas Comunidades Eclesiais de Base). 

Lutar contra o isolamento e a divisão que o “Impérioimperialismo” tenta nos impor, nos 

coloca um desafio: Como re-unir em torno dos Movimentos enormes setores que cada vez 

mais explorados e subalternizados? Como, mantendo as subjetividades e as diferenças de cada 
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um/a, organizar um movimento que pressuponha a coletividade? Como nos re-educar para 

viver e “com” viver com os outros, em nossas diferenças lutando contras as desigualdades? 

Mas a estratégia da divisão não se limita a impedir o agrupamento de interessados. 

Avança para outras dimensões: isolar os acampamentos e assentamentos dificultando a 

criação de áreas reformadas; isolar os Movimentos Sociais de outros setores da população, 

impedindo-os de se legitimarem politicamente. 

Criar “territórios Reformados”, com agrupamentos de assentamentos, é fundamental 

para viabilizar os assentamentos. A Professora Leonilde Serviolo, em entrevista ao sítio da  

Fundação Perseu Abramo55, comentando o II Plano Nacional de Reforma Agrária, definiu, as 

“áreas reformadas” como 

um novo modelo de assentamento, baseado na concentração espacial, na adequação 
dessas unidades aos diferentes características regionais, na premissa do 
desenvolvimento territorial, na preocupação com a qualidade dos assentamentos e 
não só com metas quantitativas etc. No Plano retoma-se uma antiga tese, nunca 
implementada, da constituição de áreas reformadas. Isso seria uma condição básica 
para potencializar investimentos de infra-estrutura e investimentos produtivos. A 
constituição dessas áreas exige a convergência de diversos instrumentos para 
obtenção de terras. Pode-se afirmar que elas são uma condição importante para que 
seja efetivamente levada qualidade aos assentamentos e que eles não sejam vistos 
apenas como espaço de produção, mas também como espaço de vida social, 
participação política etc. 
 

As forças anti-reformistas representantes dos interesses do “Impérioimperialismo” vêm 

atuando no sentido de inviabilizar a criação desses territórios. A política de assentamentos, 

realizada a partir de resoluções pontuais de conflitos pela terra, que está sendo realizada há 

décadas pelos governos, deixam-nos isolados pelo latifúndio que acabam ou os subordinando 

ou dificultando seu desenvolvimento. Isolam-se as pessoas, depois isolam os agrupamentos. 

Ainda, na tática de dividir e isolar, as forças do “Impérioimperialismo” procuram isolar 

os Sem Terras de outros movimentos e os movimentos sociais, em geral, da opinião pública. 

Não faltam ações para isso: difamações, uso da imprensa, tentativa de corrosão moral, 

deturpação e inversão de valores. 

Em paralelo, fazem apologia aos setores latifundistas e ao Agronegócio como 

“salvadores da pátria”. As ações reivindicatórias e de pressão do agronegócio sobre o 

Governo Federal são tratadas como ações políticas, econômicas e de projeto para o País que 

visam o desenvolvimento. 

 

 

 
                                                 
55 http://www.fpabramo.org.br/noticias/entrevista_leonilde.htm acessado em 17/05/2006 
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V. 2. 2 . 4. 5 A Mídia e a luta pela terra no Brasil vítimas e vilões. 

 

É interessante observar como a imprensa trata cada uma das questões. Enquanto as 

ações políticas e reivindicatórias dos movimentos sociais são tratadas como casos de Polícia, 

com um linguajar de criminalização e tratando os manifestantes como violentos. Aos olhos 

dos donos dos meios de comunicação reivindicar mudanças radicais é cometer um crime 

hediondo.  

Essa é a lógica do relatório da CPMI da Terra, que retira qualquer responsabilidade do 

latifúndio pelos conflitos no campo, que ignora as ilegalidades praticadas pelas milícias 

armadas para defesa da propriedade e sugere que as ocupações de terras sejam tratadas como 

crimes hediondos. Afinal “Não é menos importante, também, para o império disponha de seus 

poderes para impor a ordem entre os truculentos e os rebeldes” (H&N, 423). 

Ao se referir aos “produtores rurais”, e há, aí novamente, uma inversão de valores, 

como nos chama atenção Maurício Thuswohl56, para a Mídia, enquanto “Os camponeses do 

MST em busca de terra e trabalho para sobreviver são “invasores”. Os verdadeiros “agricultores” do 

país são os grandes fazendeiros, os grandes produtores voltados para a exportação.”  

Os proprietários dos grandes latifúndios que produzem soja, alegam amargar este ano 

um prejuízo superior a 20 bilhões . Segundo eles, causado por condições climáticas adversas, 

pelo valor do real em relação ao Dólar e Euro e pela grande safra americana. 

Em resposta a essa pressão, o Governo já havia liberado na semana passada R$ 1 

bilhão, a título excepcional, para “apoiar a comercialização da soja”, mas a quantia não está 

sendo considerada suficiente pelos produtores, que têm uma pauta de reivindicações muito 

mais extensa. 

Para chamar atenção do Governo para o que consideram uma grave crise, os 

fazendeiros, com apoios de algumas Prefeituras e Governos de Estado, realizaram um protesto 

“com  tratores  e coletadeiras incendiadas, estradas interrompidas”. As mesmas autoridades 

que criticam o MST por interromper Estradas e queimar veículos demonstram que seus 

argumentos para justificar uma posição contrária as ações do Movimento são meramente 

ideológicas. Segundo essa mesma reportagem “o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, 

advertiu Lula de que “os protestos poderiam ficar fora de controle”. O ministro Roberto 

                                                 
56 Artigo publicado pelo Sítio: www.agenciacartamaior.com.br acessado em 20/05/2006, sob o título: 
“Crise? que crise?” Maurício Thuswohl é editor de Meio Ambiente e correspondente da Carta Maior no Rio de 
Janeiro. 

http://www.agenciacartamaior.com.br/
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Rodrigues da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerou urgente o Governo 

“reconhecer a crise profunda e extensa que afeta o setor rural”. 

 Como resultado dessa pressão, o Governo antecipou o anuncio do Plano Safra 2007-

2008 com a liberação de R$ 50 bilhões para o Agronegócio e apenas R$ 10 bilhões para a 

Agricultura Familiar. Além dos recursos foram anunciadas uma série de medidas estruturais 

que visam reduzir o custo da produção de grãos e facilitar a vida dos grandes proprietários. 

Depois de alguns anos de intensa campanha acusando os Sem Terra de vender terra, de 

desviar dinheiro público, de saquear, de se matarem, de não produzirem, não é de se estranhar 

que uma pesquisa tendenciosa do Ibope57 mostre que 57% dos entrevistados achem que “a 

maioria das famílias assentadas pela Reforma Agrária feita pelo Governo” acabe vendendo ou 

alugando a terra; e que 16% apontem o MST como responsável pelos conflitos no campo, 

contra 15% que apontam os fazendeiros e 31% o Governo. De fato o principal responsável 

pelos conflitos é o Governo, que não realiza a Reforma Agrária. 

Essa mesma pesquisa aponta que 53% dos entrevistados concordam que “o Governo 

deve utilizar a polícia para retirar integrantes do MST, quando estes ocupam propriedades 

Rurais” (grifo nosso) e que 76% considerem que “as invasões de terra promovidas pelo MST 

abalam a democracia brasileira” (grifo nosso). Democracia? Qual democracia?  

 

V. 2. 2. 4. 6 Isolar e Criminalizar 

 

Na lógica do isolamento e da criminalização, o Poder Judiciário, cuja estrutura e 

pensamento é extremamente conservadora e com mudanças muito lentas, é utilizado 

defendendo o direito à propriedade acima do direito à vida e ao trabalho. Veremos adiante que 

em ações de reintegração de posse, muitas vezes, sequer o que foi produzido e as precárias 

benfeitorias, mesmo agregando valores ao patrimônio, são indenizadas. 

O direito à propriedade se sobrepõe, muitas vezes, ao direito à posse e ao direito de uso. 

Em nome da defesa da propriedade justifica-se assassinar (em legítima defesa) e impedir o 

direito ao trabalho. 

Há várias decisões judiciais que ilustram e confirmam a criminalização crescente de 

militantes dos Movimentos Sociais. Esse tema vem sendo, inclusive, estudado por várias 

companheiras e companheiros das áreas de comunicação, sociologia, direito etc. 

(QUINTANS: 2005; SANTOS: 2004; VIEIRA: 2004, LERRER: 2005) 

                                                 
57 As informações posteriores foram baseadas na Pesquisa de opinião pública OPPO 25/2006 realizada pelo 
IBOPE. 
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Um dos episódios que ilustram a criminalização aconteceu na cidade de Gameleira, no 

estado de Pernambuco. 

Em 31 de janeiro de 2006, o Juiz Substituto de Gameleira, Dr. Antonio Carlos dos 

Santos, acolheu pedido feito pelo Promotor de Justiça, Hipólito Cavalcanti Guedes, e decretou 

a prisão preventiva de 5 militantes do MST. Os trabalhadores/as estavam sendo 

criminalizados em decorrência de uma manifestação realizada em 15 de dezembro de 2005, 

quando cerca de três mil trabalhadores/as marcharam em direção à Usina Estreliana, 

localizada em Gameleira/PE, pedindo providências para efetivação da desapropriação da área.  

A área mencionada possui cerca de 1,8 mil hectares e é reivindicada por cerca de 150 

famílias acampadas no Assentamento Margarida Alves, localizado no mesmo município. Em 

novembro de 2005, o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –, 

mediante decreto de interesse social para fins de reforma agrária, obteve na Justiça Federal, 

decisão autorizando sua imissão na posse da área. Ocorre que a decisão foi cancelada por uma 

liminar concedida pelo Juiz da 7ª Vara Federal de Recife/PE. Tal entendimento, indica a 

resistência do poder judiciário à realização da reforma agrária, mesmo quando o executivo 

atua no sentido da sua efetivação.  

Em seu parecer favorável à prisão dos trabalhadores, o Promotor de Justiça disse que: 

“A cidade de Ribeirão e Gameleira não tem mais tranqüilidade, sentindo-se insegura com a ação do 

bando, intitulado de ‘sem terras’ pois que como se pode perceber pelos registros de ocorrência, os 

delitos ocorrem freqüentemente e gerando um profundo mal estar e revolta na população”. O 

Promotor justificou ainda que a prisão era necessária para, segundo ele, “acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da justiça em face da repercussão dos crimes, ainda mais pelo fato de 

que o bando sai se vangloriando das ‘heróicas’ ações em via pública” (grifos nossos).  

Por sua vez, o Juiz decretou a prisão dos trabalhadores e fundamenta sua decisão com 

termos vagos e genéricos, a favor do “direito” de propriedade em face do direito à Reforma 

Agrária: “Os representados, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, 

reiteradamente, promovem invasões não pacíficas de terras, danificando patrimônio privado, 

incendiando veículos, plantações, promovendo atos não condizentes com a finalidade a que se 

propõem, tudo sob o argumento de lutarem por reforma agrária”. Adiante, diz o Juiz: “Os atos 

praticados pelos representados, vão de encontro a direitos consagrados na carta magna, 

especialmente o contido no art. 5º, inc. xxii, que é a garantia do direito de propriedade, colocando em 

risco a segurança e a ordem pública.” (Grifos Nossos) 

Assim, nota-se: por um lado, o descaso em relação à efetivação do direito à reforma 

agrária e, por outro, a proteção exacerbada do direito a uma propriedade que não atende a sua 

função social, fato este que, segundo a Constituição Federal, não pode ser tutelada pelo 
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Estado. É de se ressaltar que, mais do que a questão formalista, trata-se da sobrevivência de 

centenas de famílias, que vislumbram na área sua possibilidade de subsistência. Não é demais 

salientar que a dignidade da pessoa humana é pilar da nossa República Federativa, que os 

direitos fundamentais dela decorrentes são imediatamente aplicáveis e que, como bases do 

ordenamento jurídico, devem pautar a atuação dos poderes do Estado. A realização da 

Reforma Agrária implica, antes de tudo, na concretização de direitos fundamentais à 

educação, ao trabalho e à moradia, à centenas de famílias alijadas dos benefícios sociais.  

Outras situações demonstram as tentativas, muitas vezes bem sucedidas, de criminalizar 

os que lutam. No Estado do Rio de Janeiro, essa tática vem sendo utilizada com mais 

intensidade na Região Norte. 

Decidindo reintegrar a posse de algumas áreas do Complexo Cambaíba, onde se 

localizam os acampamentos Oziel Alves e Mário Lago (sobre esse acampamento ver análise 

da reintegração de posse mais adiante). O Juiz da Vara Federal de Campos dos Goitacazes e o 

Delegado da Polícia Federal sugerem os seguintes procedimentos: 
[...] A título de sugestão, optando pela retirada forçada, deve-se agir sem aviso 
prévio, compartimentada, mais cedo possível, despejando-se imediatamente, com o 
mínimo de diálogo, todos aqueles que estiverem nas construções, bem como os seus 
pertences, prendendo se necessário e na seqüência, destruir as casas. 
Uma ação rápida e com grande efetivo, reduzindo ao máximo qualquer possibilidade 
de reação. 
É importante, para o sucesso daquela ação, que não esteja ou tenha chovido, que os 
caminhões permitam um rápido carregamento, que se tenha destino para os bens, em 
estado de aparente abandono, que haja mais de um trator, acelerando a demolição e 
que a área seja bem isolada de forma a não haver risco de infiltração. – Delegado 
Federal” (Relatório de Missão n. 509/05, inserido no processo de Reintegração de 
Posse Processo n. 2001.51.03.001441-6, fls. 282/283) (Ver anexo 4) 
 

Esses casos aqui relatados não são ações isoladas. Estão dentro da estratégia do 

“Impérioimperialismo” de impedir que as lutas populares logrem sucesso. Não há ética na 

defesa do “status quo”, para impedir mudanças, utiliza-se todos os meios.  

Utilizam os meios de comunicação para desmoralizar e deslegitimar as lutas, mas 

também, para justificar o intenso uso da violência contra os setores sociais organizados. José 

Arbex, jornalista que por anos foi editor da Folha de São Paulo, em suas conversas comigo, 

durante a invasão militar do Iraque, me mostrava como a imprensa ocidental, cria a imagem 

dos Árabes como os “outros”, como não humanos. “Se são tão estranhos, tão atrasados etc 

legitima a guerra, que  fará chegar o progresso”. 

Não sendo suficiente a coerção política, cultural e ideológica, lançam mão da repressão 

física, prendendo e assassinando trabalhadores e trabalhadoras por cometerem os crimes de 

sonhar e lutar pelos seus sonhos. 
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É assim que se justificam inúmeras prisões e condenações de trabalhadores/as, enquanto 

os crimes do latifúndio continuam impunes. Dos mais de dois mil trabalhadores/as 

assassinados na luta pela terra nos últimos anos, não chegam a 20 os condenados. Muitos 

casos sequer são investigados. E, assim, chacinas como a de Corumbiara, Eldorado dos 

Carajás, São Felisburgo e outras no campo e na cidade continuam impunes. 

O maior massacre de sem-terras já realizado neste país (ver história no anexo 2) 

completou 10 anos, sem punições. No dia 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais foram 

assassinados e vários outros/as ficaram feridos, três deles vieram a falecer alguns dias depois. 

Esse número de 22 mortos, centenas de feridos, apesar de ser expressivo não retrata o que 

significou para as vítimas. 

Viúvas, órfãos e órfãs, companheiros e companheiras dos assassinados, não resumem o 

massacre, a números. Para eles, foram dezenas de vidas que foram arrancadas da terra, 

deixando marcas para sempre, na história de cada pessoa e do país. 

Infelizmente, o sistema trata essas vidas como descartáveis. Morrem sem-terras quase 

todos os dias nesse País. Só no Estado do Pará, Estado com maior incidência de assassinatos 

na luta pela terra, entre 1971 e 2005, foram assassinados 772 trabalhadores e trabalhadoras 

sem-terra e apenas 3 mandantes foram julgados. 

Segundo uma reportagem da Agencia Carta Maior58, um relatório da Justiça Global, 

aponta que “Nos últimos 10 anos, foram assassinados, em média, 13 trabalhadores por ano. 

Durante esse período, houve ainda 128 tentativas de assassinato e foram registradas 459 ameaças 

de morte contra trabalhadores rurais e outros defensores dos direitos humanos no Estado” 

A impunidade é anunciada, segundo a reportagem “O documento traz também uma lista de 

trinta pistoleiros e mandantes que tiveram a prisão decretada, sem nunca ser cumprida”. Mais uma 

vez, o Poder Judiciário mostra a serviço de quem está. 

Segundo Carlos Eduardo Gaio, coordenador de relações internacionais da Justiça 

Global, que participou da elaboração do relatório 
É muito difícil que um caso desses seja levado à Justiça, e quando isso acontece, os 
culpados não são presos, ficam foragidos. A atuação do Judiciário e da polícia é 
muito mais rápida quando se trata de um trabalhador rural ou integrante do MST 
acusado injustamente 
 

Porém, há uma covardia maior, uma profunda violência dos meios de comunicação, em 

especial, os canais de televisão que é insinuar que os responsáveis pelas mortes são os 

companheiros da luta ou os Movimentos Sociais. É comum no conflito da luta pela terra, a 

população culpabilizar as vítimas. 

                                                 
58 http://www.mst.org.br/informativos/minforma/ultimas1376.htm 
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O caso mais exemplar dessa ação da imprensa, foi o assassinato do companheiro 

Antônio Tavares. Antônio foi assassinado no dia 02 de maio de 2000, nas proximidades de 

Curitiba, quando se encaminhava, com outros companheiros/as, para um ato na Capital 

Paranaense. 

Os ônibus foram cercados e seguiu-se uma série de ações violentas por parte da Polícia 

Militar do Paraná59. Antônio chegou ao hospital socorrido por um carro que passava pelo 

local. Na ocorrência, quem o socorreu errou ao dizer o número da BR onde o encontrara. O 

MST e a CPT, ao ficarem sabendo da morte do companheiro, não tinham dúvidas que fora 

assassinado pela Polícia.  

Mas o comando informara que só usara bala de borracha e que era impossível a morte de 

Antônio ter sido causada pela polícia, ainda mais que, segundo a Polícia, utilizando-se da 

informação de quem o socorrera, nem sequer estava no local do conflito. É claro que a Rede 

Globo deu ênfase a essas informações60. 

Alguns dias depois, o exame de balística comprovava que a bala que matara o 

companheiro Antonio Tavares tinha realmente saído de uma arma portada por policiais. A 

mesma Rede Globo informou apenas em uma pequena nota. 

 

V 2. 3 Aprender a ter direitos e que só a luta os fazem valer 

 

No processo da luta, os Sem Terra vão aprendendo que têm direitos. Aprender a lutar 

pelos direitos em uma sociedade como a nossa que se baseia fundamentalmente entre 

privilegiados e excluídos não é pouco. Já usei, algumas vezes, a categorização de excluídos ao 

longo deste texto, mas é necessário nos questionarmos se são realmente excluídos ou se são 

parte de um processo social, em que estão incluídos como setores necessários para a 

reprodução do capital com margens exorbitantes de mais-valia absoluta. 

O processo de colonização vai nos tirando o direito de ter direitos, os colonizados são 

os ninguéns (Eduardo Galeano), como eram os índios e os escravos e como permanecem 

sendo os setores mais pobres e marginalizados. Esses setores têm grande importância para a 

reprodução do capital, que lucra até com sua morte. As indústrias bélicas financiam e 

alimentam guerras em todos os lugares, pelos mais fúteis dos motivos (se é que existe motivos 

não fúteis para uma guerra). Morrem milhares de crianças, jovens principalmente negros e 

                                                 
59 As imagens dessa ação militar são chocantes e podem ser vistas no filme arquiteto da violência 
60 Jornal Nacional, 02 de maio de 2000 
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pobres. Esses setores da população, colonizados ontem e hoje, continuam sem direitos a ter 

direitos. Por isso, quando lutam, são logo criminalizados. 

A pedagogia da luta nos ensina que no enfrentamento, os Sem Terra vão se 

reconhecendo como grupo social e, também, reconhecendo seus inimigos. Na luta as 

contradições vão surgindo, tanto no plano macro (a política econômica que impede a Reforma 

Agrária, por exemplo), da ordem de despejo, da repressão policial, das matérias 

desinformativas da grande imprensa; como no micro, (“quem vai coordenar o ato?”, “porque 

as mulheres quase nunca sobem para as reuniões de negociação?”, “porque os jovens não são 

levados a sério?” etc)61. O surgimento e explicitação das contradições expõem uma “situação 

limite” (Freire: 2002), que durante sua superação cria outras possibilidades educativas. 

A luta pela terra vai nos ensinando, conforme já disse antes, que não basta lutar pela 

terra. É preciso ir além. O companheiro João Pedro Stédile diz que é preciso “romper com 

quatro cercas: a do latifúndio, a da ignorância, a do capital e a da tecnologia”, é verdade, 

precisamos rompê-las todas; mas não apenas estas. É preciso romper com as cercas do 

preconceito racial, sexual, cultural. É na luta que os Sem Terra encontram as possibilidades 

destas descobertas. Isolado, sozinho, ninguém é capaz de sentir o novo, de se colocar em 

movimento e de aprender a fazer o inédito. 

A luta tem uma epistemologia própria. Um dos princípios pedagógicos da luta é a in-

substituição do saber no fazer. É fazendo, participando, trocando com o outro, em ambiente 

marcado pela solidariedade e cumplicidade, que cada um e cada uma se sente capaz. Nesse 

ambiente o erro ganha uma dimensão de tentativa, e assim não há os que erram e acertam, 

mas os que lutam. 

Cada luta traz novos aprendizados. Aprendizados de todos os tipos: de como se 

organizar, de quais os desafios e de como enfrentá-los. De qual é a efetiva força do grupo. 

Também aprendizados que vão complexificando a vivência no mundo e vão alterando, 

inclusive a linguagem. 

A palavra “transgênicos”, muitas vezes, entra na linguagem dos Sem Terra, na medida 

em que participam de uma luta contra esse produto. Não é apenas o estudo, que também é 

muito importante, sobre uma questão que a incorpora no cotidiano de um acampamento ou 

assentamento, muitas vezes, uma luta afeta mais, tem uma dimensão pedagógica muito mais 

afetivaefetiva. 

                                                 
61 Algumas falas durante a avaliação da ocupação do prédio do Incra em Março de 2005, provocadas, talvez, por 
seu caráter. Em Março geralmente o MST faz mobilizações voltadas para a temática das mulheres acampadas e 
assentadas, objetivando exatamente provocar uma reflexão sobre essa temática. 
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A PRÁXIS SOCIAL COMO PRINCÍPIO PEDAGÓGICO 
 
 

 
 
 

Vocês que fazem parte dessa massa 
que passa nos projetos do futuro 

é duro tanto ter que caminhar 
e dar muito mais que receber. 

E ter que demonstrar sua coragem 
à margem do que possa parecer 
e ver que toda essa engrenagem 

já sente a ferrugem te comer. 
 

| Eh!... ô... ô... vida de gado 
| Povo marcado eh!... povo feliz!  

 
 

Lá fora faz um tempo confortável 
a vigilância cuida do normal 

os automóveis ouvem a notícia 
os homens a publicam no jornal 
e correm através da madrugada 

a única velhice que chegou 
demoram-se na beira da estrada 
e passam a contar o que sobrou. 

 
O povo foge da ignorância 

apesar de viver tão perto dela 
e sonham com melhores tempos idos 

contemplam essa vida numa cela 
esperam nova possibilidade 

de verem esse mundo se acabar 

a Arca de Noé, o dirigível 
não voam nem se pode flutuar. 

Não voam nem se pode flutuar.. 
Admirável Gado Novo 

(Zé Ramalho
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Já vem se tornado lugar comum que a escola não é o único lugar em que 

aprendemos. A própria história da educação mostra que a escola, na forma que a 

conhecemos hoje, é recente. Para amplos setores das classes populares, apesar de ser um 

local de muita importância, ainda não se constitui como lócus prioritário do conhecimento. 

Primeiro, pela questão do acesso, muitos não têm ou não tiveram acesso. Segundo, porque a 

escola não responde às questões centrais para a vida cotidiana desses setores. 

A despeito disso, as classes populares têm um rico conhecimento. Para Jacques 

Gauthier “o conhecimento que tem o oprimido da opressão sofrida é global, físico, sensível, 

“instintivo”, e passa por vias que a intelectualidade não sabe reconhecer”. Assim, o 

conhecimento popular se aproxima daqueles que conhecem porque sabem, compreendem e 

sentem. 

A dimensão do sentir no saber não está suficiente resolvida entre aqueles/as que 

trabalham o conhecimento sob, a perspectiva do paradigma hegemônica. Porém, 

“contraditoriamente à tradição filosófica ocidental, o mundo do afeto não é sempre um obstáculo à 

construção do conhecimento científico. Ele pode ser necessário a essa construção”(Gauthier, 

1998: 192). 
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Ao falarmos do pensamento e da sabedoria popular, essa dimensão ganha mais 

intensidade 
na relação epistêmica com o saber, o mundo dos objetos intelectuais e o mundo 
dos relacionamentos afetivos e sociais não são mundos totalmente separados: eles 
têm uma zona de fronteira, uma banda comum, eles compartilham um certo plano 
no espaço mental da aprendizagem (Gauthier, 1998: 192) 

 
Saber por sentir, sentir e saber, a partir do que sente, aprender. Deixar que os 

desejos e emoções ensinem e aprender nas relações de afeto, sendo afetado, afetando... 

Pode parecer difícil imaginar isso para quem trabalha apenas com a lógica racional da 

ciência, que separa corpo dos sentidos e a cabeça do restante do corpo. Daí, a dificuldade 

de entender como podem, algumas pessoas que não enxergam com os olhos, enxergarem 

com as mãos. Mas para quem trabalha com setores populares, em especial no campo, o 

sentir e o aprender são como irmãos siameses. 

Ouvindo o som do pássaro, o sentido do vento, a cor do céu, entre outros, os 

camponeses sabem se vai chover, se vai esfriar... se planta o feijão, ou se está na hora da 

galinha chocar.  

Uma das dimensões da medicina popular, é se colocando no lugar do outro, sentindo 

o que o ouro sente, saber como deve ser tratado. É isso que me ensinou D. Zilda, e que 

ainda me ensinam Sr. Josias e D. Alvina. Com seus chás e carinho, às vezes, curam mais 

que os médicos com seus remédios industrializados. Como aprenderam essa ‘receita’? 

Talvez seja por “frazer”, uma noção de Gauthier que junta o prazer, com fazer, com saber e 

com aprender. (Gauthier, 1998: 201) 

O “frazer” é uma noção potente porque junta prática, prazer e saber como uma só 

dimensão, possibilitando um novo diálogo entre a racionalidade e as outras formas de 

conhecer o mundo “a troca de emoções na relação pedagógica permitem o surgimento de 

saberes abafados mas latentes, de um pensamento de autonomia, e permitem o desabrochar da 

espiritualidade” (Gauthier, 1998: 198) 

D. Zilda é uma senhora a qual a Escola Regular só freqüentou até a 4º série. Sua 

escola, segundo ela, foi a Igreja Católica nas Comunidades Eclesiais de Base da Teologia 

da Libertação, a luta popular na Associação de Moradores da Vila Elmira, em Barra Mansa, 

a Associação de Lavadeiras que criou e assim foi aprendendo. Participando e aprendendo, 

na Pastoral da Saúde, começou a aprender mais sobre a saúde, estudou, fez cursos com 
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médicos e com fitoterapeutas formados na prática, trocou experiências sobre plantas 

medicinais com vários outros grupos.  

D. Zilda começou a sofrer com a artroporose, uma doença crônica que atinge os 

ossos, por isso começou a estudar a doença, compreendeu sua causa e começou a combatê-

la. Hoje ela é respeitada62 por muitos médicos “especialistas” em doenças ósseas, quando o 

assunto é artroporose. Os médicos reconhecem que D. Zilda, por sentir, sabe melhor do que 

eles, entende melhor do que eles/as e os pacientes que apresentam o mesmo problema. 

Vicentina Ferreira Pena, em seu trabalho de conclusão de curso Pedagogia da Terra 

em UNIJUÍ – RS, dedicou-se a estudar como a prática forma os educadores/as do MST em 

acampamentos e assentamentos do Sul do Estado do Rio de Janeiro. Junto com Vicentina e  

com os educadores e educadoras do MST aprendemos muito sobre nossas práticas. 

As dificuldades para a sobrevivência dentro de um acampamento ou assentamento 

exigem do militante do MST se desafiar e ousar fazer. Mesmo que este não tenha todo 

prévio conhecimento que supõem alguém deva ter, ou seja, não é preciso “estar pronto” 

para “começar fazer”. E assim aprende a fazer fazendo. Neste processo a prática, é práxis, 

educa. 
Os saberes populares atuam na prática cotidiana. Poder-se-ia, até mesmo, afirmar 
o contrário: é a própria prática que gera os sujeitos e os objetos do saber, que 
constrói a realidade. Os assim chamados “saberes populares” seriam, logo, os 
saberes incluídos, implicados, dobrados, nos fazeres finalizados, nas práticas 
sociais do povo (Gauthier, 1998: 201) 
 

O militante descobre/aprende o sentido da luta e se descobre como “um autor 

daquela luta”, passo fundamental para tornar-se dirigente das lutas, e um dos objetivos do 

MST é que todos e todas Sem Terra possam ser dirigentes do MST. 

Estou aqui reafirmando uma tese, que entendo ser fundamental em Marx, mas 

geralmente contestada por Marxistas de orientação Hegeliana e de difícil aceitação em uma 

sociedade fortemente marcada pela presença católica: a da precedência da prática sobre a 

teoria.  

                                                 
62 Mantive a redação com os verbos conjugados no tempo presente, porque quando escrevi essa parte da 
dissertação, como trabalho de conclusão da disciplina “Epistemologia das Classes Populares” Dona Zilda, 
mesmo com as dificuldades de locomoção devido a artroporose atendia na sua comunidade “Nova Esperança” 
no Município de Barra Mansa. No dia 10 de fevereiro de 2005 D. Zilda faleceu vitimada por um Aneurisma. 
Não concluímos um projeto em comum, gravarmos suas histórias. 
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A própria crítica de Marx aos filósofos “que nada mais fizeram que interpretar o mundo 

de diferentes maneiras”, tem como princípio à noção de que a prática deve ser o ponto de 

partida para pensar e refletir o mundo. A reflexão deve retornar à prática, refletir é um ato 

político, comprometido com a mudança do mundo. 

Não se trata de preparar (pré-parar) para depois fazer, mas de se preparar na ação. Ir 

fazendo e aprendendo. Tomar o presente, o acontecimento como objeto de reflexão. 

Transformar atos corriqueiros, e/ou extraordinários, em tempoespaço de aprendizagem 

diversas. Como na insurgência de Dewey , em especial, de reação contra o chamado ensino 

tradicional, que visava à preparação dos alunos para a vida adulta e não considerava 

aspectos essenciais como os seus interesses pessoais. A obediência e a submissão eram 

virtudes mais importantes que a iniciativa e a autonomia. A participação do aluno é, 

geralmente, passiva; a aplicação do saber à situações reais, era inexistente. 

Um dos grandes educadores brasileiros, Anísio Teixeira, dizia, assim, sobre a 

formação do Professor de Ensino superior, em carta enviada ao Professor Edivaldo M. 

Boaventura em Dezembro de 196863 
O meu ponto de vista é que tudo isso ele, se se destina a ser professor, deve 
procurar saber e aprender. Mas, como candidato ao magistério superior, é 
pessoa que já adquiriu uma cultura avançada, devendo dominar, perfeitamente, 
os métodos de aprender por si – selflearning. Não há necessidade de um curso 
para isto. A convivência com o ensino (pelos cursos que fez) e o hábito do 
estudo o habilitam a adquirir por si tudo que o livro pode dar e o restante é 
questão de prática e de exemplo e de dotes pessoais. Como sua carreira vai de 
auxiliar de ensino até professor pleno - toda essa carreira é seu curso de como 
ensinar e como estudar.  
Considerando o ensino como algo de paralelo à clínica médica, se ele dominar a 
sua disciplina, a arte de ensinar lhe virá pela prática, prática que lhe exigirá 
muita leitura, muitos estudos, muita experimentação e muito interesse pelos 
exemplos de bom ensino que lhe dêem outros professores. Sou mais, e não menos 
ambicioso, do que v. quando considero o curso especial de didática. Julgo o 
curso dispensável e, talvez, perigoso, porque pode pretender formar o professor 
de ensino superior e este somente se forma pela prática longa e interminável de 
toda sua vida de professor. 
Hoje todos reconhecem que só se ensina o como aprender, ficando o que tem o 
aluno de aprender entregue aos seus cuidados e seus esforços. Se assim é, todo o 
ensino é um ensino de didática, da didática do conhecimento que estiver 
ensinando. Como posso eu cuidar de didática em si mesma? É evidente que há 
um sem número de conhecimentos especiais que comporiam a didática - mas 
estes conhecimentos, como os de filosofia e lógica, são conhecimentos gerais que 
o professor adquiriu pelos seus estudos.  
Meu ponto de vista, pois, é simples: se alguém deseja ser professor é que 
resolveu devotar sua vida a estudar e como estudante é que vai ensinar. 

                                                 
63 Transcrito do sítio: http://www.edivaldo.pro.br/anisio.html acessado em 24/05/2006. 

http://www.edivaldo.pro.br/anisio.html
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Como sua luta por aprender fez-se a sua própria vida, não há problema 
relativo a como aprender de que não tenha experiência. Essa experiência é que 
o vai guiar na tarefa de transmitir o conhecimento. Em rigor o que ele transmite 
é sua experiência de ter aprendido e, dentro dela, a de como aprendeu. Tudo 
isso, portanto, é tão amplo, envolve de tal modo toda sua atividade, que seu 
método de ensinar é resultado de sua vivência em aprender e, depois, em tentar 
ensinar. Um “curso” poderá lhe dar concentradamente muito de informação, 
mas, prefiro que a busque, por si, estudando. Há toda uma biblioteca para nutri-
lo. O mais, o seu hábito de autodidata, palavra que precisamos reabilitar, lhe 
virá dar. 

 
Anísio S. Teixeira 

(Carta ao Professor Edivaldo M. Boaventura Rio, 13 de dezembro de 1968.Os 
destaques nossos)  

 
Considerei necessária a transcrição longa dessa carta, porque encontro 

aproximações entre o assunto tratado pelo Professor, com o conhecimento que vamos 

assumindo na luta. A experiência vivida, a convivência, o exemplo é que vão nos 

ensinando. A prática, como me diz a Professora Regina Leite Garcia, é a teoria em 

movimento. 

Não quero dispensar, com isso, a importância dos momentos de aulas e dos cursos. 

Estes são espaços onde se podem socializar e reconstruir saberes socialmente em produção. 

Esses espaços nos ajudam a dialogar com autores e com eles aprender teorias, que nos 

ajudem a compreender as relações no mundo e a repensar nossa atuação nele. Se não for 

para isso, como já nos disse Marx, pouco nos serve a teoria. 

A realidade impõe tarefas que se tornam verdadeiros exercícios de grande 

aprendizado. Este aprendizado não é um aprendizado simples e mecânico, mas refletido, 

que exige do militante criar caminhos, meios estratégias, “ultrapassar o limite mesmo” 

segundo Eliana 64. E, no que vai criando meios, começa a vislumbrar para além da solução 

daquele problema, outros caminhos, outras coisas que o leva a produzir outros 

conhecimentos. 

Para o Dirigente do MST, Eleidimar Pereira dos Santos para, aprender:  
temos que prestar atenção como é desenvolvido pelas outras pessoas que têm 
mais experiências e a partir de então, quando a gente assume um trabalho, a gente 
busca colocar, neste trabalho, um pouco daquilo que a gente observou e um 
pouco do jeito próprio de trabalhar. Então, a gente vai buscando, pedido 

                                                 
64 Entrevista realizada em  01.05.01 com Eliana Souza da Silva, militante educadora do MST membro do 
Coletivo Estadual de Educação. Eliana morava na periferia da cidade do Rio de Janeiro. Iniciou sua militância 
no MST em 1996 quando começou a participar das reuniões de preparação para a ocupação da Fazenda do 
Salto (Assentamento Vitória do Povo). Atualmente Eliana é acampada no Acampamento Terra Livre. 
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orientação, contribuição das outras pessoas que tem mais experiência no 
trabalho65. 
 

Ainda de acordo com Eleidimar  

O trabalhador rural exerce e herda as funções que foram de seu pai e de seu avô. 
Ele aprende vendo seu pai e seu avô fazendo. Então, a cultura do trabalhador 
rural é a questão do eu ver para eu estar fazendo. Ver as pessoas fazerem na 
prática, darem o exemplo, também isso, é cultura da prática do dia-a-dia e aí tem 
toda uma questão colocada dentro da formação ideológica do trabalhador. 

 

Na formação do/a Educador/a vamos juntando a prática — o fazer e o refazer, com 

a teoria, que vem sendo historicamente construída. Re-elaborando essa teoria e, através da 

ação por ela orientada, mudando a realidade. 

Dessa maneira, não só a prática, como a organização vão se formando. O MST tem 

uma forma de organizar e de agir que tira as pessoas da passividade em que se encontravam 

antes. Através das ocupações, das marchas, das manifestações, o MST vai ensinando as 

pessoas a buscarem suas necessidades, seus direitos. No dizer da companheira Eliana,   
Eu tinha uma consciência ingênua que a maioria do povo tem. Daí o Movimento, 
no seu cotidiano,  no dia-a-dia das ações, das manifestações, das caminhadas; é a 
forma do Movimento estar organizando as famílias, o povo, foi me mostrando, 
trazendo... A gente que tem um horizonte que tem um objetivo na vida tem que 
buscar alcançá-lo...  
 

Adelar Pizetta, membro do Setor Nacional de Formação do MST, entende que a 
delegação de tarefas, tem um importante papel de formação. Formar pela prática: 

a prática capacita e forma. Esta deve ser organizada, orientada, disciplinada e 
passar necessariamente, por um processo de avaliação. A prática não se limita ao 
mero cumprimento de tarefas. Ela envolve o pensar, o planejar, o refletir, o 
executar, a responsabilidade, a tomada de decisões (PIZETA 2000. p. 61)  
 

Não falamos apenas de aprender uma técnica, de saber qual a melhor tecnologia 

para determinada situação... mas de, através do trabalho, nos relacionarmos criticamente 

com o mundo, nos alfabetizar, alfabetizando o mundo, mudando-o, estabelecendo com ele 

outras relações. Falamos de valorizar o trabalho intelectual e o trabalho braçal, falamos da 

prática e da teoria como uma coisa só, indissociável, falamos de conhecimentos e saberes 

                                                 
65 Entrevista realizada com Eleidimar Pereira dos Santos em 01.05.01 Acampado em Resende, região Sul do 
Estado do Rio de Janeiro. Eleidmar é filho de assentados e iniciou sua militância no MST no Estado de São 
Paulo, em Itapeva. Vindo para o Rio após concluir o Curso de Técnico de Administração de Cooperativa pelo 
ITERRA — Instituto Técnico de capacitação e Pesquisa em Reforma Agrária. Uma escola a nível de  2º Grau 
do MST, que funciona em Veranópolis no Rio Grande do Sul. Maiores informações em Caldart, , 2000: 
pág.174. 
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produzidos e experimentados fora das lógicas hegemônicas. Produzidos, muitas vezes, 

localmente, por homens de “tempos lentos que habitam áreas opacas” (Milton Santos). 

Recordo-me, por exemplo, de uma conversa que tive com um Acampado Sem 

Terra, na qual me falava de diferentes conheceres e saberes, muitas vezes só possíveis de 

serem percebidos, avaliados, construídos, re-construídos, aprendidos e ensinados, no 

mundo sensível, pela intermediação do trabalho.  

O ambiente da conversa era uma cozinha, numa área de acampamento do MST, 

falávamos sobre os jeitos de produzir na agricultura, enquanto saboreávamos uma broa de 

milho. Disse-me então: “você conhece com a cabeça, ela (apontando para a esposa) 

conhece com a língua e eu conheço com  a mão” (mostrando uma mão calejada de enxada, 

foice e martelo).  

Diferentes saberes e conhecimentos não poderiam se construir de uma única forma. 

Ao contrário do que o paradigma hegemônico tenta nos impor, a razão é apenas uma das 

formas de conhecer o mundo. A experiência sensível também o conhece. Quem “sabe 

mais”? A academia induzindo, deduzindo e, às vezes, intuindo? Ou quem, no mundo, 

aprende com a prática, fazendo, re-fazendo, testando? 

Qual aluno “sabe mais” o que responde corretamente as questões da prova de 

matemática, ou aquele que, na vida, nos sinais de trânsito, vendendo bala, faz da 

matemática uma astúcia popular para garantir a vida? De que serve o conhecimento e a 

escola se não for para tornar a vida e o mundo cada vez mais decente? Ali, naquela cozinha, 

fiquei a pensar o que a escola poderia aprender com este Sem Terra? O quanto a escola não 

vê, nega, recusa e despreza saberes que tanto poderiam ajudá-la a conquistar a utopia a que 

se propõe?  

Se, como acredito, conhecemos de várias formas, vários, também, devem ser os 

jeitos de aprender. Impor ao aluno aprender apenas o que e na forma que o/a professor/a 

ensina, muitas vezes leva, à exclusão e ao falso sentimento de que não aprende porque não 

foi “feito” para isso. Vendo apenas de um jeito, a escola não vê que aquele/a que ela julga 

não saber, sabe! 

Seu Severino, não aprendeu, como eu que a indústria da semente altera os genes, 

para impedir sua reprodução. Mas ele sabe que, a cada colheita, o milho fruto da semente 

comprada, fica mais fraco e, por isso, melhor é fazer sua própria semente. O conhecimento 
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de sua observação do mundo, de sua prática, faz com que altere sua relação nele, com ele e, 

recursivamente, altera sua observação.  

Nessa práxis, a relação não é prática-teoria-prática, mas prática-reflexão-vida. A 

prática é o início, o fim é a vida, é viver sempre melhor, decentemente. O que poderíamos 

chamar de teoria do senso comum é menos cartesiana e mais aristotélica, no conhecimento 

popular, as experiências sensíveis vão fazendo sentido e o bom senso conduzindo para um 

fazer cada vez melhor. Não deve haver, pois, uma relação hierarquizada. Ambos os 

conhecimentos são válidos e importantes, desde que estejam em diálogo, construindo uma 

nova relação entre ciência e senso comum. 

Ao estimular o trabalho em cooperação, o MST tem como proposta não apenas 

aumentar a capacidade, ou desenvolver as forças produtivas, mas, principalmente, 

possibilitar a prática de outros e novos valores, outras formas de relações sociais. Por isso, a 

cooperação para o MST é "ferramenta de luta" 
Não compartilhamos da mesma corrente de pensamento que defende que as 
cooperativas vão resolver os problemas econômicos e sociais da classe 
trabalhadora. Só o fato de organizar uma cooperativa não vai resolver os nossos 
problemas. Ela deve se constituir em mais uma ferramenta de luta e de resistência 
na terra. Temos que trabalhar a nossa base dizendo que o que vai mudar a nossa 
situação, de fato, será quando os trabalhadores através da luta organizada 
conseguirem derrubar a burguesia do poder e construir uma Nova Sociedade com 
outras relações de produção, novos valores; quando acabarem com a exploração e 
a supremacia do capital sobre o trabalho. Mas sem negar que a cooperativa 
cumpra um papel fundamental no processo de transformação da sociedade.(1996: 
83) 

 

Nesta formulação, o trabalho assume uma opção pedagógica. Nas escolas do 

Movimento é estimulado, ao máximo que os próprios alunos assumam tarefas que a 

viabilizem. Não apenas tarefas, também a gestão deve ser coletiva. Assim, quase sempre o 

trabalho nas escolas do MST assume a característica da experiência. A construção de 

conhecimentos, a partir de pesquisas concretas (uma estufa, uma nova forma de produzir, 

de gerir ...). E aí, "O trabalho e o estudo, nessa hora se juntou, quem disse que isso não é certo? 

É certo, sinsinhô” (da música: "Canteiro do Amor" Brigada Axé in: Plantando Ciranda MST, 

1996: 27). 

O trabalho deixa de ser um momento de alienação, para se tornar movimento de 

criação. Possibilita aos sujeitos educandos-educadores e a toda comunidade a criação de 

novas relações a partir dele. Enfim, torna-se um princípio educativo. Porque  "na força do 
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mutirão o trabalho gera vida, no valor da união" (da música: "O Trabalho Gera Vida" Zé Pinto 

in: Plantando Ciranda MST, 1996:16)  

Trabalhando, brincando e aprendendo a gente pode cantar junto com a Brigada Axé: 
No caminho da escola/ 
Aprendi a admirar/  
O cantar do passarinho/  
Majestoso sabiá/  
Minha escola construída/  
Na força do mutirão/  
O trabalho gera vida/  
No valor da união" (1996: 16). 
 

Como a prática social pode se tornar educativa? Existe um método? Ela é sempre 

educativa? O que podemos aprender? Quem aprende? Quem ensina? Temos aprendido 

coletivamente, no MST, que a luta é a nossa grande Escola e o Movimento nosso grande 

educador. No movimento do Movimento vamos aprendendo conteúdos, práticas e valores. 

Sonhando e fazendo diferente, vamos descobrindo novas possibilidades. 

Na continuidade deste capítulo, pretendo, a partir de cinco fragmentos de histórias, 

das quais participei ou me narraram, apreender as possibilidades educativas e suas 

interações com a escola. 

Por intermédio, dessas narrativas, tento expor os detalhes, as minhas compreensões 

e incompreensões, angustias, ansiedades. Em meu entendimento, as narrativas permitem 

que o autor se coloque no texto, para além da razão. Dessa forma, busco compreender como 

em uma práxis coletiva é possível que diferentes saberes interagindo, criem possibilidades 

de criação de novos conhecimentos.  

A primeira história fala de um processo de resistência, contra um despejo. Os 

despejos, em geral, são um “quase-fim” de um sonho. Mas como quase fim é, também, 

sempre um “re-começo”. Essa narrativa fala, também, de encontros, re-encontros e 

diálogos. 

Na segunda, conto um processo de participação das crianças como sujeitos de seus 

direitos. Entender crianças como sujeitas de conhecimentos e direitos é uma exigência 

contra-hegemônica e fundamental na construção de um novo processo educativo. 

Na terceira, procuro fazer uma reflexão sobre os saberes e não saberes de um 

analfabeto, nas letras, que lê e conhece o mundo, de outras formas. Faço uma reflexão 
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sobre os processos de colonização dos saberes. Quem tem o saber tem o poder? Quem tem 

o poder determina o que é o saber? 

A quarta história continua, na perspectiva da escola, essa reflexão. O que é o certo? 

O que é erro? A imposição de uma forma de compreender o mundo, ao subalternizar outras 

formas, não reproduz a subalternização econômica, cultural e social? A subalternização 

econômica, social e cultural, por sua vez, não legitima a subalternização das formas de 

compreender o mundo? 

A  quinta, fala das possibilidades educativas que não aparecem com tanta 

intensidade nos olhares apressados sobre a escola. A partir de uma reunião do coletivo de 

educação de um assentamento do MST procuro entender a solidariedade como valor, mas 

também, como estratégia de sobrevivência, pode ajudar a construir novas práticas 

educativas. 

Cada história vai nos revelando, seja através da resistência, seja pela solidariedade 

ou por outras formas de convivência e compreensão, que um mundo socialista e solidário é 

possível e está sendo construído. 

 

VI. 1 A resistência como possibilidade Educativa: Lições de uma luta contra a 

reintegração de posse das famílias do acampamento Mário Lago, em Campos dos 

Goytacazes – RJ. 
 

No dia 04 de julho de 2005, fui informado que a decisão judicial de reintegração de 

posse das terras do Acampamento Mário Lago, poderia ser executada a qualquer momento 

e que as tropas das polícias se preparavam para “cumprir essa missão”. 

O Acampamento Mário Lago ocupa as fazendas Caetá e Cedros, do complexo da 

Usina Cambaíba que, deve muito ao governo federal e, por isso, está com as sete fazendas 

do complexo, penhorada pela receita federal. Mas, no governo Lula, teve sua dívida 

renegociada em cento e trinta anos e pode desfazer algumas das penhoras. Entretanto, a 

usina não está cumprindo a renegociação, e deveria ser sancionada com a perda dos direitos 

que alcançou. 

O MST entende que as fazendas deveriam ser destinadas à Reforma Agrária. O 

entendimento do Doutor Marcelo Luzio, Juiz Federal de Campos dos Goitacazes, que 
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segundo voz corrente na cidade, está de conluio com o Senhor Jorge Elizandro, dono das 

fazendas, cujas terras estão arrendadas para a Usina Santa Cruz.  

A Usina Santa Cruz é uma das maiores do país, diversas vezes denunciada pelo uso 

de trabalho degradante e escravo, pertencente ao Grupo de José Pessoa, um poderoso 

produtor de açúcar e álcool, amigo pessoal do ex-Ministro da Fazenda, Antônio Palocci. 

Diante dessas informações, imediatamente entrei em contato com Eilson, amigo e 

companheiro de luta, que mora no Acampamento Terra Livre, em Resende, sobre a 

possibilidade de no dia seguinte (terça-feira, 05/07/2005), irmos para Campos. Assim 

fizemos. 

Chegamos em Campos após às 18 horas, Companheiros de todos os acampamentos 

e assentamentos do Município estavam na Praça São Salvador (uma praça recém 

reformada, cuja obra custou mais de 40 milhões de reais – uma verdadeira lavagem de 

dinheiro), Os trabalhadores e trabalhadoras Sem Terra reivindicavam a suspensão da 

liminar de despejo dos acampamentos Mário Lago e Oziel Alves (que fica no mesmo 

Complexo, porém, em outras fazendas). Estes acampamentos somam mais de 500 famílias. 

Nos encontramos com as companheiras Barakat e Neli e o companheiro Gordinho, que 

coordenavam o processo. Juntos nos informamos sobre os andamentos e as perspectivas. 

Depois de muita luta, pressão e espera fomos informados, pela Ouvidoria Agrária e 

pela companheira Ana Claudia, do Setor de Direitos Humanos do MST, que o Juiz Federal 

havia concedido um prazo maior (até quinta-feira às 12 horas) para desocupação pacífica da 

área e que depois disso haveria reintegração por força policial.  

O Juiz se mostrou insensível aos apelos de que a área era considerada improdutiva, 

que as famílias já tinham alguma produção de verduras e legumes, que os proprietários 

devem à União e recusou nosso último pedido, de que a área onde está o acampamento 

fosse passada ao Incra, como fiel depósito, até que a situação de assentamento das famílias 

estivesse resolvida. “— NÃO! desocupem até quinta-feira meio dia, ou aguardem a 

truculência policial.”, era essa a decisão derradeira do Juiz, até aquele momento. 

Cansados, não da luta, porque na luta do povo ninguém se cansa, mas da 

intransigência do poder judiciário e sem mais o que fazer naquela praça diante de uma 

catedral que representa o poder de uma das igrejas mais conservadoras do Brasil (Diocese 
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de Campos da Igreja Católica Apostólica Romana), fomos para o Acampamento Mário 

Lago. 

Dormimos, eu e Eilson, numa barraca confortável que nos foi oferecida pela 

Tatiana, companheira do Setor de Educação. Um bom sono, apesar dos pernilongos e do 

barulho, incessante 24 horas, das máquinas coletoras de cana para as usinas de açúcar e 

álcool. 

Naquela manhã, muito trabalho nos esperava. Depois de um gostoso café, primeiro 

puro, mas logo outro acompanhado de aipim, produzido ali mesmo no Acampamento Mário 

Lago, seguiram-se várias reuniões. Caminhamos para a Escola, umas das poucas 

construções de alvenaria do local (a outra é a cozinha comunitária). 

A Escola era um galpão aberto e tinha uma salinha que serve para guardar materiais 

e os livros da comunidade (Biblioteca), o primeiro livro que vi, foi “A Casa da Madrinha” 

de Ligia Bojunga. Lembrei-me da Professora Edwiges Zaccur, da UFF, porque havíamos 

trabalhado esse livro durante o curso “Alfabetização de Alunos e Alunas das Classes 

Populares”. 

A primeira reunião foi com os coordenadores de núcleo (cada dez família formam 

um núcleo, cada núcleo tem um casal de coordenadores), passamos os informes das 

negociações, as intransigências do poder judiciário, as injustiças deste país e começamos a 

traçar uma estratégia.  

Olhávamo-nos e nos perguntávamos juntos, procurando todos/as uma resposta 

diante daquela situação. Sair? Para onde? Por quê? Como? Quem ia nos indenizar sobre o 

que já tínhamos construído? Ficar? Resistir? Como? Qual era a melhor estratégia a seguir? 

Uma coisa era certa, “se sairmos daqui é porque vão nos tirar, viemos para esta terra para 

construir nosso sonho!” Essa fala do Senhor José (Zé Espada), que mostrava à mim e ao 

Eilson uma carta do Incra dizendo que seu cadastro tinha sido aceito, era uma das poucas 

concordâncias geral, naquele momento. Quem estava ali não queria sair. Resistir como? 

Até quando? E o que fazer — caso nossa resistência naquela área se esgotasse — para 

permanecer na luta? Não era momento de responder nada, mas de, como coordenadores, 

levantarmos questões para os debates nos núcleos. 
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Nos núcleos, a conversa continuou. Organizamos o acampamento em dois grandes 

grupos. Depois dos informes dos processos junto ao poder  judiciário e das conversa entre 

os coordenadores sugerimos uma rodada de falas sobre o que fazer, como seguir na luta. 
“Vamos permanecer juntos” 
“Vamos resistir até o fim” 
“Vamos continuar na luta” 
“Daqui se eu sair, volto para minha casa na cidade” 
“Eu não tenho para aonde ir” 
“Vou para aonde a companheirada for” 
“A minha opinião é a mesma dele” 
“A gente devia sair daqui já assentados” 
“Vamos resistir até o fim, se não der acho que devemos ir para a Fazenda Dores 
de Cambaíba, lá já temos o fiel depósito e os companheiros e companheiras de lá 
podem nos receber por um período” 
“Se for para a Dores eu não vou” 
“Tem lote vazio em assentamentos. Por que a gente não vai para lá?” 
“Eu vou para qualquer lugar que eu possa começar a plantar logo, sem ter que 
esperar” 
“E o que a gente plantou aqui, temos que ser indenizados” 
“Para aonde a gente vai? Vocês têm que saber” Ao que recusávamos e 
respondíamos, vamos construir juntos as sugestões, idéias e decisões tem que ser 
de todos e todas. 
“Temos que pensar bem, porque meu filho já perdeu prova no dia em que a 
polícia cercou o acampamento, não quero que perca o ano de estudo” 
“Para a gente que tem criança pequena é muito difícil” 
“Antes da gente conquistar a terra, a gente conquista um sonho dentro da gente. 
Quando a gente vai ser despejado, antes deles nos tirar a terra, eles tiram o nosso 
sonho” 
 

Era um aparente caos, um fervilhão de idéias, assim como uma semente prestes a 

germinar, não é mais um grão é uma possibilidade. Ali, todos/as buscavam o que fazer 

diante daquela “situação limite”, como criar um “inédito viável” (Freire: 2002), aos poucos 

esse inédito viável ia se construindo, as possibilidades se desvelando. 

Ouvia atentamente o que era dito, pensava e refletia enquanto ouvia, anotava no 

verso de um bilhete de passagem tudo o que me chamava atenção, às vezes, as pessoas 

paravam de falar porque notavam que estava escrevendo. No final um senhor me disse, 

“Acho que falei alguma coisa importante porque o senhor anotou o que eu falei”, uma 

senhora durante a reunião me passou uma folha de caderno. 

Pensei o quanto significa o domínio da escrita. Já se falou e muito, mas não tanto 

quanto se deveria, sobre o poder da escrita, sobre como a escrita pode subalternizar ou 

libertar (emancipar caso prefiram), mas ali, pensava que na nossa sociedade, quem melhor 

domina a escrita tem mais instrumentos para impor seus interesses sobre os/as outros/as. 

Não era só a escrita que mudava minha relação com eles/as, entre eles/as muitos escrevem, 
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eu não era relator de nenhum grupo, o fato de ser um visitante (não moro naquele 

acampamento, nem naquela regional), também chamava atenção, mas ao escrever o que 

diziam, dava a sensação do que diziam era importante; e era mesmo, muito importante, 

estávamos discutindo o futuro da vida daquelas famílias e da luta pela terra naquele 

acampamento. 

Enquanto ouvia, refletia. Cada fala tem um significado, mesmo que a fala seja a 

mesma fala. Quando chegava a vez de alguma pessoa na roda, ela dizia “passa para ele” e 

apontava alguém. O apontado dizia a sua opinião, e depois o outro voltava e dizia “a minha 

fala é a mesma dele”. 

O que quer dizer “a minha fala é a mesma dele”? Algumas vezes, ficava explícito, 

que eram um grupo de trabalho que já havia conversado sobre o assunto chegando a um 

consenso, para não repetir o que o colega tinha dito era mais fácil dizer “a minha fala é a 

mesma dele”. 

Porém outras vezes, principalmente no caso de algumas mulheres, era comum ouvir 

“ele é meu marido” como se quisesse dizer: “ele já disse o que era para ser dito”. Ficava me 

perguntando: será que eles conversaram e democraticamente chegaram a essa conclusão? É, 

pode ter acontecido. Ou seria uma fala resignada, de quem, sem alternativa de dizer o que 

pensa, prefere silenciar reproduzindo e/ou projetando seu silêncio na fala do outro? Será 

que neste espaço, seguindo a segunda pista, não se reproduz, a mesma lógica da autoridade 

judicial que quer reintegrar posse ao fazendeiro da área ocupada? 

Enquanto ouvia refletia, “Para aonde a gente vai? Vocês têm que saber”. Na espera, 

como sempre, que alguém dissesse o que tem que fazer. Assim foi, durante quase toda sua 

vida, primeiro os pais diziam o que fazer, depois os patrões, nesse entre-meio, tantos outros 

e outras. “Se disserem para fazer aquilo que acho que não devo ou que não quero, não faço. 

Me demito, desisto da luta”, devia estar pensando, “mas quem tem que saber o que fazer 

são eles que soam sabidos!”. Talvez na leitura de Paulo Freire, em sua “desvalia” prefere 

silenciar-se ao dizer o que pensa, tão poucas vezes deve ter sido ouvido por alguém “de 

cima” porque dizer então? Quem se importa com sua opinião em um momento tão grave? 

Tão importante?  

Refletia, ao mesmo tempo, da importância pedagógica de nossa insistência: 

“queremos construir juntos, a roda é que vai trazer sugestões e alternativas de solução para 
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nossos problemas.” Dizíamos, também, “o problema não é de todos e todas, a solução deve 

ser nossa, juntos e coletivamente”. Recusávamos uma postura de detentores da solução, 

mas não de dirigentes políticos daquele processo. 

Por outro lado, como “sabidos” tínhamos consciência que não sabíamos, e que nesse 

processo de troca estava colocada a possibilidade da “construção compartilhada de 

conhecimentos”. Eu não sei tudo, ele não sabe tudo, mas devo saber que ele sabe muitas 

outras coisas que eu não sei. Entre os saberes e “não-saberes” dele e o meu, que são 

diferentes, pode haver um diálogo e nesse diálogo podemos construir um outro 

conhecimento. Produto (sempre inacabado) de nosso conhecer e desconhecer, mas 

principalmente de nossa cumplicidade de conhecer junto. 

Lembrava de uma coisa já dita por Paulo Freire, que vou deixá-lo dizer 
novamente através de meu texto: 

“Este foi um aprendizado longo, que implicou uma caminhada, nem toda vez 
fácil, quase sempre sofrida, até que me convencesse de que, ainda quando minha 
tese, minha proposta fossem certas e em torno delas eu não tivesse dúvida, era 
imprescindível, primeiro, saber se elas coincidiam com a leitura de mundo dos 
grupos ou da classe social a quem falava; segundo, se impunha a mim estar mais 
ou menos a par, familiarizado, com sua leitura de mundo, pois que, somente a 
partir do saber nela contido ou nela implícito me seria possível discutir a minha 
leitura de mundo, que igualmente guarda e se funda num outro tipo de saber”  
(Freire, 1994: 24, sublinhei) 

 

Nossas opiniões, idéias, sugestões têm o mesmo valor, cabe a nós dirigentes 

encaminhar junto com os demais companheiros e companheiras o que coletiva e 

democraticamente decidirmos, mesmo que esta democracia tenha os limites, que já 

expusemos. 

Enquanto ouvia refletia: “Eu vou para qualquer lugar que eu possa começar a 

plantar logo, sem ter que esperar”, essa fala tem duas idéias potentes. Primeiro, o desejo de 

trabalhar, de plantar de colher, de produzir e desta produção tirar algum dinheiro para o dia-

a-dia pelo menos. Segundo, a idéia da espera. Sobre a espera tem duas questões que 

gostaria de refletir. 

Primeiro, o entendimento do Companheiro Nelson (Sem Terra da Região Sul do 

Estado do Rio de Janeiro) de que um acampamento de luta pela terra não é um lugar de 

espera pura, mas de preparação, de estudo, de formação e de luta pela terra. Então, pela 
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compreensão do companheiro Nelson, quando estamos em um acampamento, devemos 

estar nos preparando para a terra e não esperando a terra. 

Segundo, e que se soma ao primeiro, diz respeito a algumas falas que mexiam 

comigo, quando em reuniões em acampamentos com cerca de três, quatro meses, 

trabalhadores sem-terra começavam a “reclamar” da demora na conquista do assentamento.  

Um dia a mais para a realização da Reforma Agrária é uma enorme demora em sua 

realização, mas por que conhecendo acampamentos que duraram anos, os sem-terra 

continuavam a considerar uma demora cerca de alguns meses? Perguntava aos 

companheiros e às companheiras, “quantos anos tens?” “60 anos”, me disse uma Senhora. 

Eu perguntei novamente: “há quanto tempo a senhora é sem-terra?”. Ela me respondeu “a 

vida toda” e refletimos, juntos, “a senhora é sem terra há 60 anos. Esperou mais de 59 anos, 

e nunca achou que a reforma agrária demorou tanto quanto nesses três meses em que está 

acampada?” “Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso”! 

 Há várias questões por trás dessas falas. Uma – não existe espera pura, toda espera 

tem a ver com esperança. Fora do acampamento a esperança pela realização da Reforma 

Agrária é menor, como esperar sem esperança? Criei uma analogia, com a qual trabalho 

essa questão com os sem-terra. Parto de uma pergunta: “você vai viajar para Brasília, 

compra a passagem para daqui a três dias e cinco horas, até dar esse tempo você não acha 

que o ônibus está atrasado, mas depois deste tempo qualquer meia hora já é um grande 

atraso”. Nos três dias anteriores não há esperança, só espera. Ainda não é a hora, mas 

depois da hora, qualquer tempo conta como atraso. 

Quando a gente sonha, a demora para realizar o sonho, mesmo que pequena é 

grande. A decisão de participar da luta pela terra é um ato de esperança na conquista da 

Reforma Agrária. A partir desse momento, começamos a contar o tempo, a sonhar com 

uma vida diferente. Nesse sonho o “tempo” do desejo é mais “rápido” que o “tempo” da 

luta; é muito mais que o “tempo” da burocracia estatal. 

Essa falta de sincronia entre os tempos do sonho e sua conquista é uma das 

armadilhas da luta pela Reforma Agrária e uma das estratégias do latifúndio para reduzir as 

forças, desanimar e ‘mostrar’ que a luta ‘não vale a pena’. 

Duas – se no acampamento as relações sociais não são boas, se as condições 

construídas para amenizar a dureza do dia-a-dia, não funcionam bem, a demora da Reforma 
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Agrária significa um prolongamento do sofrimento. É claro, que ser assentado é melhor do 

que não ter nenhuma terra, mas para algumas famílias as condições do acampamento 

significam uma piora das condições básicas de vida, o sonho em ser assentado e melhorar 

essas condições, é uma das místicas que sustentam a luta pela terra. Nesse tempo de piora 

no presente, para melhorar no futuro, quanto mais rápido melhor. 

Enquanto ouvia refletia: “E o que a gente plantou aqui? Temos que ser 

indenizados”. Qual a relação que o Estado mantém com os acampamentos? Do ponto de 

vista de legalidade burguesa o acampamento é resultado de uma invasão, de um esbulho 

possessório, previsto no código civil como ação criminosa. Mas do ponto de vista dos 

trabalhadores Sem Terra é resultado de uma ocupação, que tem como objetivo pressionar, 

para que a Constituição Federal seja cumprida e se avance na realização da Reforma 

Agrária. 

Mas o que vale para o Estado Burguês é o primeiro ponto de vista, entendendo o 

acampamento como resultante de uma ação ilegal, não se justifica nenhum investimento 

público, muito menos, o reconhecimento de qualquer direito coletivo para aquela 

comunidade. Assim, por exemplo, se consideram impedidos66 de investir em educação, 

saúde etc. Reconhecem, quando muito, os direitos individuais dos cidadãos ali residentes. 

Se assim é, como exigir indenizações? Que indenizações seriam essas? Pelo trabalho? Mas 

quem autorizou aquele trabalho? Dizíamos, então, que era justo que recebêssemos pelo 

trabalho, ainda que fossem apenas bem-feitorias, mas isso tinha que ser resultado de uma 

luta, de nossa força e de nossa capacidade de nos impormos e não da simples aplicação de 

uma lei, principalmente, na interpretação do mesmo juiz que já havia determinado o 

despejo das famílias. 

No meio dessa conversa, surge uma fala de que na recente Marcha Nacional pela 

Reforma Agrária à Brasília, teria sido dito que qualquer despejo ensejaria uma indenização 

de R$ 3.000 (três mil reais) para cada família despejada. Outros confirmavam a informação 

“isso foi dito aqui sim” “chama a dona Nete lá” “pede para ela trazer o papel aqui”. Mais 

uma vez a força do escrito, “pede para ela trazer o papel aqui”.  

                                                 
66 Ao não reconhecer o acampamento e em uma clara tentativa de criminalizar as lutas sociais os Governos se 
baseiam na legislação para  se declararem impedidos de investir qualquer tipo de recurso público em 
acampamentos de Sem Terra, um exemplo disso é a recusa do Prefeito de Quatis, Alfredo de Oliveira do PT. 
em atender as necessidades básicas do acampamento, por exemplo: água potável. 
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Era uma situação delicada, não há qualquer acordo genérico neste sentido, o que 

temos lutado, enquanto MST, é para que cada família acampada, que tinha condições de 

iniciar uma pequena produção recebesse um auxilio no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Explicamos isso, mas houve uma insistência de que teria sido dito a indenização de 

R$ 3.000,00. Finalmente, chegou o papel com a síntese das principais conquistas dos 

trabalhadores durante a Marcha, recursos só para os Assentados, aqueles que, não sendo 

mais fora da lei, se tornam consumidores e, portanto, portadores de direitos. 

Enquanto ouvia refletia “Temos que pensar bem, porque meu filho já perdeu prova 

no dia em que a polícia cercou o acampamento, não quero que perca o ano de estudo” “Para 

a gente que tem criança pequena é muito difícil”. Na hora lembrei-me de uma situação 

muito parecida.  

Em novembro de 2004, cerca de 150 famílias, organizadas pelo MST e que já 

estavam acampadas em beira de estradas há mais de um ano, resolveram ocupar a Fazenda 

Aymorés no Município de Piraí – RJ, que já havia sido considerada improdutiva pelo Incra. 

Nos dias seguintes, a Polícia Militar montou um cerco nas estradas impedindo entrada e 

saída das pessoas, das mudanças que haviam ficado para trás e na segunda-feira, impediu a 

ida das crianças Sem Terra à escola. Esse fato chocou a opinião pública, ganhou 

repercussão nacional67, através da mídia televisiva (em especial Jornal da Globo e Bom Dia 

Brasil no dia seguinte). O cerco ficou insustentável e logo as estradas foram desbloqueadas. 

Mais uma vez, a ação da Polícia impede crianças de irem às escolas. 

Por outro lado, estas falas refletem, também, a importância da Escola. Aqueles pais 

Sem Terra, acampados, em meio a um grande clima de tensão, talvez decidindo o futuro 

imediato, mas também, mediato de suas vidas, dizem, explicitamente, a importância da 

Escola. A preocupação e a defesa da necessidade da escola, não é menor do que as do risco 

de conflito. E todas as famílias ali, no local do conflito, tendo ou não crianças, deveriam 

ter, como uma de suas preocupações na hora de decidir o que fazer, para onde ir, como 

resistir, as crianças, seus direitos, entre os quais, a escola. 

Enquanto ouvia, refletia: “Antes da gente conquistar a terra, a gente conquista um 

sonho dentro da gente. Quando a gente vai ser despejado, antes deles nos tirar a terra, eles 

                                                 
67 Contribuiu para esta repercussão o Massacre de 5 trabalhadores rurais sem terra do acampamento Terra 
Conquistada em São Felisburgo, Minas Gerais, que por uma infeliz coincidência aconteceu no mesmo dia 20 
de novembro. 
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tiram o nosso sonho”. Essa fala me marcou muito, já disse, em outro lugar, que a primeira 

tarefa de um militante educador da Frente de Massas do MST, ao fazer o primeiro contato 

com uma família sem-terra, é mostrar-lhe situação de sem-terra. Reforça-me a noção de que 

uma de nossas tarefas, enquanto militantes educadores, é “através de uma análise política, 

séria e correta, desvelar as possibilidades” (Freire, 1994: 11). É juntos (militantes e famílias 

sem-terra) construirmos a possibilidade de, na luta coletiva e organizadamente, sair da 

situação de sem-terra, colocar-se em movimento.  

Essa fala me ajudava a entender melhor o que já pensava. “Antes de conquistar a 

terra a gente conquista um sonho dentro da gente”, era importante reencontrar aquela 

senhora que falava poeticamente uma coisa tão profunda sobre o direito de lutar por um 

sonho, agora ameaçado por um Juiz, que nunca deve ter tido problemas para sonhar. Assim, 

reproduzo integralmente a entrevista com Elizete: 
Como é seu nome? 
Elizete 
Você é aqui de Campos mesmo? 
Eu fui nascida em Miracema e tô aqui em Campos, já, há nove anos. Um ano 
na luta. 
Faz um ano que você participa do MST? 
É um ano e dois meses que nós aqui estamos. 
Como você tomou conhecimento do MST, como você começou a participar do 
MST? 
É essa vontade de construir um pedaço de terra, já vem desde quando eu casei. 
Porque a gente morava em terreno de fazendeiro e a liberdade que a gente tem é 
outra em nosso próprio lugar e com isso eu vim para a cidade tentar construir 
um bem vender  meu bem que conquistasse e comprar um pedaço de chão. 
Nisso minha irmã foi fazer uma pesquisa, de trabalho escolar, num 
acampamento e ela chegou em minha casa contando como era um 
acampamento, aí surgiu o desejo de conhecer um acampamento. Ao visitar o 
acampamento que o pessoal  estava, se arrumando para vir para essas áreas é 
eu não resisti; a minha vontade de conquistar a terra ela não de agora ela é de 
muito tempo que eu nasci nela na roça e eu amo roça eu não sei viver na 
cidade porque eu fico doente na cidade. Então só em pensar que eu posso estar 
saindo daqui, ou para construir em outro lugar é... mexe muito com meu lado 
sentimental porque, pensar em voltar para a cidade eu vou sentir uma 
prisioneira de novo na cidade, a cidade me faz eu ficar doente então é por isso 
que eu penso assim, as pessoas às vezes trabalham pelo lado material eu lá do 
meu coração trabalho não só com o material, trabalho com meu sentimental, 
onde a gente já tem isso dentro da gente, é um desejo mais forte que a terra em 
si. Um grão de areia para mim tem muita utilidade porque aonde a gente pisa 
nele e às vezes não sente ele e a importância dele, eu para mim a terra é tudo 
que eu tenho. Nada nesse mundo é tão valioso, quanto eu ter meu espaço de 
terra e minha família feliz, onde dentro da cidade eu não era feliz com minha 
família. 
Então em um momento desses como reintegração de posse ... 
... Abala, abala 
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você disse em uma reunião que participamos antes que antes de conquistar a 
terra, a gente conquista um sonho... 
... eu já criei meu sonho, minha terra foi criada dentro de mim, a sensação que o 
lote já está dentro de mim, porque eu já planejei como vai ser meu plantio, o 
que vai ser construído dentro do lote, o que vai ser plantado, qual vai ser meu 
projeto de vida, dentro da terra, dentro do lote... então essa foi a forma, 
juntando com o pessoal do MST, essa foi a forma mais fácil de eu estar é... 
chegando mais rápido ao meu lote, onde eu tava trabalhando de salário 
mínimo, estava vendo que já se foram oito anos e eu não conseguia chegar a 
esse alcance, aí eu falei assim: já que essa possibilidade de eu estar 
participando do Movimento para que eu possa chegar o mais rápido nesse lote 
e aí começar minha vida novamente, esse é um desejo. 
Então você acha que a possibilidade de reintegração, é uma possibilidade de ... 
Cortar um pedaço da minha vida... 
... de um sonho né? 
Da minha vida em si, do sonho, de tudo. 
A justiça (poder judiciário) está querendo tirar de você o direito de você ... 
Sonhar, com certeza... 
Elizete você tem quantos filhos? 
Eu tenho dois filhos e estou grávida de dois meses... 
Ah é que legal, parabéns 
Obrigada.” 
(tinha já, desligado o gravador, percebendo que Elisete continuava a falar 

religuei) 

Elisete chorando continuava... 

... para mim dói, meu esposo às vezes quer parar porque ele está doente, mas 
para mim dói sabe? Ter que voltar se caso isso vier acontecer. Tenho fé em 
Jesus que não vamos perder, entendeu? 
 

Ouvindo a fita noto que é impossível transcrever o ouvido, por entre as falas outros 

sons se cruzam cantos de pássaros, gritos de ordem da Assembléia que acontece ao fundo, 

choro de crianças, barulho da colheitadeira de cana que funciona sem parar, a voz 

embargada de Elisete ao pensar na possibilidade de ter que deixar o lugar onde construiu 

seu sonho, seu sorriso ao se anunciar “grávida de dois meses”. 

Essa entrevista me ajuda a compreender Paulo Freire, em suas diversas passagens 

sobre a importância do sonho, da esperança, da utopia. Recolho aqui algumas passagens das 

páginas iniciais do livro Pedagogia da Esperança, “Por outro lado, sem sequer poder negar 

a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e 

sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la 

melhor, sem esperança e sem sonho”, continua o mestre “a desesperança nos imobiliza e 

nos faz sucumbir no fatalismo onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao 

embate recriador do mundo”. Mas lembra Freire, que a “esperança é necessária mas não é 

suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia (...) enquanto 
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necessidade ontológica a esperança precisa da prática para tornar-se concretude 

histórica”.(1994:10-11). Sem mística não há luta, sem luta não há vitória! 

Entre meus pensamentos, nossas ações e diálogos caía a tarde... chegava ao 

acampamento representantes da Ouvidoria Agrária e a companheira Ana Claudia 

(Advogada da RENAP e do Setor de Direitos Humanos do MST-RJ), traziam as últimas 

notícias das tentativas de negociação com o Poder Judiciário. Antes, pelo telefone, já 

haviam avisado que o Oficial de Justiça, acompanhado de um Perito Judicial, se dirigiam ao 

Acampamento para fazer um laudo das benfeitorias e plantações (uma aparente vitória das 

famílias acampadas). 

Informaram que o Juiz se mantinha irredutível e que a ordem de reintegrar a posse 

estava mantida, porém, que determinou o levantamento de todas as benfeitorias antes e, 

como o Perito ainda não tinha terminado seu trabalho, dificilmente a reintegração 

aconteceria na quinta-feira (outra aparente vitória).  

Durante a Assembléia com representantes da ouvidoria agrária, as famílias 

deixavam claro que não queriam confronto, iriam resistir ao máximo, que não achavam 

justo saírem dali, que a responsabilidade pela situação era do Incra e do Governo Federal e 

que para saírem exigiam condições mínimas: local para aonde ir, condições logísticas (lona, 

madeira para os barracos, cestas-básicas), prioridade de assentamento das famílias daquele 

Acampamento, continuidade dos processos de desapropriação das fazendas do complexo da 

Usina Cambaíba e tempo para organizar a desocupação da área. Essas condições seriam 

comunicadas ao Juiz, no dia seguinte, pela Ouvidoria e pela Advogada do MST, na 

esperança que fossem acolhidas. 

Mas a luta continua. O Acampamento Santa Maria, também em Campos, 

denunciava ação ilegal da Polícia Militar que atuava como Milícia, assustando os 

acampados, na outra ponta do Estado do Rio de Janeiro, os proprietários da Fazenda 

Aymorés em Piraí ameaçavam, publicamente, contratar segurança armada para ameaçar as 

famílias Sem Terra68. 

                                                 
68 Edição 4118 do Jornal Diário do Vale de 06/07/05  
http://www.diarioon.com.br/arquivo/4118/cidade/cidade-35454.htm e Edição 4120 do 
Jornal Diário do Vale de 07/07/05   http://www.diarioon.com.br/arquivo/4120/policia/policia-35527.htm e, 
também, em matéria jornalística divulgada no Jornal Regional da TV Sul Fluminense, retransmissora da TV 
Bandeirantes no dia 07/07/05 primeira edição, nota resposta do MST publicada na seção de Cartas do Jornal 
Diário do Vale de 10/07/2005) 

http://www.diarioon.com.br/arquivo/4118/cidade/cidade-35454.htm
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Novas resistências produziriam outros aprendizados e a luta pela terra não pára. 

 

VI . 2 A ação coletiva de crianças na luta pela conquista de seus direitos 

 

Uma das maiores críticas dos meios de comunicação, reproduzindo um pensamento 

elitista, às lutas populares é a “utilização” das crianças como forma de obter suas conquistas. A 

Revista Veja, por exemplo, em sua edição 1656 de 05/07/200069, compara uma manifestação 

de crianças Sem Terra por transporte escolar às ações de “trombadinhas”: 
Reforma Agrária 
Mau exemplo 
MST manda crianças invadir prefeitura em São Paulo 
O Movimento dos Sem-Terra (MST) está se tornando o Movimento dos Sem-Juízo. 
Na semana passada, seus integrantes inventaram uma nova modalidade de 
contravenção – a invasão infantil. Um grupo de cinqüenta crianças entre 7 e 12 anos, 
filhos de acampados, adentrou a prefeitura de Teodoro Sampaio, no interior de São 
Paulo, e ocupou o gabinete do prefeito durante cinco horas. Elas só saíram depois 
que os funcionários lhes deram comida. Os sem-terra mirins protestavam contra a 
falta de transporte escolar, que é oferecido pela administração municipal, mas foi 
suspenso por falta de pagamento. Muita dessas crianças moram até 70 quilômetros 
longe das escolas. O protesto é justo, mas sua forma é um absurdo. Essas crianças 
estão aprendendo a conseguir o que querem na marra, como se não existisse lei. 
Desse ponto de vista, elas foram igualadas pelo MST aos trombadinhas que 
amedrontam os cidadãos dos grandes centros urbanos. Só que em geral os 
trombadinhas não têm família, ao contrário dos pequenos sem-terra. O que é pior: 
pais ausentes ou aqueles que ensinam suas crianças a cometer atos ilegais? Essa é 
uma pergunta que deveria estar na cabeça dos juízes de menores. 

 

Os advogados dos proprietários, em geral, ao pedirem reintegração de posse em áreas 

urbanas ou rurais, em terras ou prédios alegam que lá existem crianças em precária situação, 

denunciam aos Conselhos Tutelares e ao Juizado Especial da Infância e Adolescência. 

Reforçando uma idéia bastante comum de que as crianças são usadas como forma de obter 

conquistas que, em tese, interessariam apenas aos adultos. 

Esse é um olhar adulto e conservador sobre as crianças. Na perspectiva polifônica, 

procuro trazer outras vozes para analisar essa questão. O que pensam as crianças? Quais os 

espaços possíveis de participação político infantil? 

A idéia de que as crianças não podem participar, como vimos na Revista acima, pode 

estar ligada a idéia de que só é cidadão, quem tem o direito (que no Brasil é dever) de votar. 

                                                 
69 http://www2.uol.com.br/veja/050700/p_050a.html 
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Assim, na lógica, elitoraleleitoreira só é cidadão, só pode reivindicar, reclamar, participar, 

quem pode votar. Outra hipótese, é a idéia de que as crianças são incapazes de pensar o mundo. 

Mais uma vez, um olhar adulto e das classes dominantes sobre a criança. 

Na perspectivas das classes populares, a criança é um ser presente e não futuro. Um ser 

que requer cuidado e atenção especial, nem por isso incapaz de pensar e agir sobre o mundo. 

Nessa perspectiva, quando as crianças lutam pelos seus direitos elas não estão sendo vítimas de 

suas famílias. Ao contrário, estão lutando, exatamente, para deixarem de ser marginalizadas por 

aqueles que denunciam “sua utilização”, aprendendo seus direitos e a lutando por eles. Em cada 

ação, vão se formando, se transformando e transformando o mundo em que vivem. 

Em Barra Mansa, durante a gestão da Prefeita Inês Pandeló70, avançou-se na construção 

do Orçamento Participativo Mirim, crianças de 9 a 15 anos, estudantes ou não, reuniam-se em 

plenárias para definir como a Prefeitura deveria gastar parte de seus recursos financeiros, entre 

R$ 150 e R$ 180 mil reais. Segundo a Coordenadora do Programa, Professora Cida Damião, o 

que importava era o processo, a discussão. O valor era apenas um meio para alcançar objetivos 

maiores. 

A experiência tem várias lições. Crianças e adolescentes, num ambiente 

democrático, quando são tratados com respeito, nos dão uma lição de democracia: “eles 

sentiam isso, a participação deles era uma participação também de responsabilidade e 

respeito” (depoimento da Professora Cida Damião em 16/12/2002), e encaravam de tal 

forma o trabalho de participação na definição da verba que lhes cabia, que surpreendiam 

os adultos. 

A prefeitura de Barra Mansa avançou no sentido de possibilitar à criança, 

entendendo-a como “cidadão que ele é e não um cidadão a vir a ser” (Cida Damião), a 

aprender pela prática o exercício da defesa de seus direitos. Rompendo com o entendimento 

muito comum, que nessa idade deve-se preparar para o futuro, como se já não estivesse 

inserida no mundo. 

O processo do OP Mirim exigia liderança, diálogo, negociação, não em situações 

hipotéticas, não no jogo do teatro, mas na vida. Não se tratava de uma brincadeira, como 

relatou a Coordenadora: “Uma vez um Senhor disse que se deixassem as crianças escolherem o 

                                                 
70 Inês foi eleita pelo PT em 1996 exerceu mandato entre 1997 e 2000. Em 2002 foi eleita Deputada Estadual 
para o mandato 2003-2006. 
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que fazer com o Orçamento fariam fábricas de chocolate. Cristiane virou, muito séria, para ele e 

falou assim nós não vamos fazer fábrica de chocolates, ninguém aqui tá brincando” (Cida 

Damião).  

Na hora de definir onde e como gastar os recursos, o que valia eram os 

argumentos, não as imposições do delegado. Por isso, era comum que as lideranças mirins 

nas escolas e nas comunidades, principalmente de igreja, se tornassem conselheiras, como 

era comum que as crianças conselheiras, se tornassem lideranças. Foram aprendendo que 

podiam e deviam discutir as questões e com isso transformar o seu cotidiano:  
Essas crianças, que foram eleitas como conselheiros, elas eram lideranças mirins 
isso tava claro, porque elas tinham assim é... maior participação. Muitas das 
crianças conselheiros participavam ativamente na Igreja de seu bairro, algumas 
delas participavam até da associação de moradores. Tanto que, depois, uma das 
conseqüências do Orçamento Participativo Mirim foi uma Associação de 
Moradores Mirim lá na Nova Esperança com a Dona Zilda. Eles fizeram uma 
Associação de Moradores Mirim. Grupos de Teatro, na Escola Damião Medeiros, 
a Lúcia Maciel, que era Diretora, e que era uma das agentes que coordenavam o 
OP Mirim. Uma das conseqüências do grupo ficar se encontrando por causa do 
OP Mirim, eles acabaram criando dentro da escola um grupo de teatro, então 
eram crianças que, de uma certa forma, elas tem uma vontade maior de 
participação, de fazer alguma coisa por sua escola, por seu bairro. Eles 
questionavam muito mais as escolas, uma das conseqüências, assim, que a gente 
observou muito e que para um lado foi muito positivo, e por outro lado, para 
aquelas pessoas que não gostam de ser questionadas , foi horrível; mas uma das 
coisas que aconteceu muito claro, muito claro foi um maior questionamento das 
crianças em relação as questões escolares. Por que não  tinha merenda? Por que a 
merenda era daquele jeito? Por que a merenda da minha escola é assim e a outra 
merenda da outra escola é melhor? Então muitas coisas foram surgindo a partir 
daí, nessa questão de discussão, de ouvir, as crianças percebiam que é... elas 
percebiam, que era espaço delas, elas podiam falar e elas seriam ouvidas, podia 
falar e seriam ouvidas então aquela história né... as crianças discutiam, por 
exemplo do aluno fugir da aula, (porque no fundo no fundo o que ele tá querendo 
dizer é que ele não tá gostando da aula né... ) então eles começaram a entender 
isso. E se eles não estavam gostando de alguma coisa na escola não tinham que 
fugir, eles podiam participar, eles podiam questionar e fazer mudar. Então eles 
começaram a interpretar a vivenciar isso daí. Só que para algumas isso foi ruim, 
você sabe, que tem adulto que prefere que as crianças sejam mesmo... os 
melhores alunos são aqueles que ficam quietos. (Cida Damião) 
 

Nesse processo, muitas vezes, as crianças puderam demonstrar um conhecimento 

sobre os problemas de seu cotidiano, maior do que os adultos pudessem supor que elas 

tivessem. Assim, nas reivindicações das crianças: “tinha quadra tinha praça, mas tinham 

questões também ligadas, à saúde, à educação, ao meio ambiente” (Cida Damião). 

Mesmo entre os obstáculos, muitos foram sendo transformados em aprendizagens. 

Na entrevista Cida Damião enfatizou que: 
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um dos obstáculos foi essa questão mesmo, do adulto ter essa visão da criança e 
do adolescente, que é dar ouvido demais para criança, que criança tá com muito 
direito né... criança tem muito direito e os deveres? ... Quando se trabalha um 
direito o dever tá muito claro né? Então eles tinham a oportunidade de participar, 
eles tinham oportunidade de participar, inclusive os adultos tinham essa 
oportunidade de refletir sobre a sua prática em relação às crianças, então, esses 
adultos depois colocaram isso, que a gente fazia avaliação, também, com os 
adultos: o que é que achou? O que você aprendeu, o que é que você aprendeu, 
quer dizer, o que o adulto aprendeu com tudo isso? Então uma das coisas que eles 
colocavam era isso: que achava que criança quer dar idéia, quer participar, porque 
não tinha idéia e foram vendo que as crianças podiam e tinham condições de 
participar muito bem. Então, um dos obstáculos foi realmente esse preconceito 
em relação à criança 

 

Neste espaço, também a relação de gênero foi uma aprendizagem, confirmando que 

as diferenças sociais impostas entre pessoas do sexo masculino, feminino e entre outras 

opções não são “naturais” (como alguns querem nos fazer crer), mas construídas por um 

jeito de organizar a sociedade onde uns podem mais: 
Elas se sentiam muito importantes a questão da auto estima, a questão das 
meninas estarem discutindo as mesmas coisas, da mesma forma que os meninos e 
o conselho tinha uma paridade de gênero, ao mesmo tempo, isso não era 
evidente, o conselho trabalhava... a questão de gênero era para dar 
oportunidade para as meninas, não ficava específico discussão de menino e 
menina; não havia essa distinção, diferença, não havia nada que ressaltava, por 
exemplo, os meninos discutiam mais isso, as meninas mais aquilo; era uma 
discussão tranqüila, normal entre o grupo sem que houvesse divisão. Nós 
meninas queremos isso, os meninos discutem claramente vão querer isso assim, 
assim, assim; isso não existia, era muito natural para eles. (Cida Damião) 
 

Se a elite crítica o “uso” das crianças, vozes das classes populares indicam que 

apenas expõem o que vivem em seu cotidiano, mas a exposição pública choca e se torna um 

ato político de explicitação de uma situação social que exige mudanças:  
isso foi até um dia que eu consegui trazer o secretário aqui no acampamento. Aí 
foi até o caso que eu falei para as mães das crianças: oh vocês pegam esses 
garotos, deixa eles, sem camisa, de bermudas, pé no chão e vamo trazer o homi 
aqui e aí, quando o homi chegou, eles até vieram, né, as crianças pezinho no 
chão, com a cara cheio de catarro; era aquilo memo que eu queria (riso...) os 
barrigudinhos lá tudo de barriga de fora e então o que aconteceu quando o homi 
veio, ele ficou ali no centro, então rodiou aquelas mães e aquelas crianças, então 
o que aconteceu ele vendo aquela situação, o que eu queria transmitir para ele, 
que aquelas crianças precisavam, né, que era um povo que não tinha condição, 
que a distância também é longe, que aí ficaria duas opções para ele: ou trazer um 
carro para buscar essas crianças e levar para a escola ou então botar uma escola 
aqui dentro (que já tinha uma estrutura que eu já tinha mostrado para ele, já tinha 
falado pra ele, né) aliás, então, ele viu a estrutura antes da reunião né e depois 
retornou a olhar ela de novo né. Então, a partir daquele dia já ficou, mais ou 
menos, uma coisa certa (Depoimento de Luiz Acampado na Comunidade Terra 
Livre do MST, Resende RJ, membro da Equipe de Educação em 21/11/2002).  
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Nessas situações, as crianças não são “usadas”, ao contrário, fazem parte da luta 

que visa, em última instância, tão somente, conquistar na prática algo que já lhes deveria 

estar garantido. Se as crianças são parte dos setores esquecidos pelo Estado, porque não 

poderiam participar de ações que o obriguem serem lembradas, antes de desaparecerem em 

alguma tragédia?  

Refiro-me àquelas populações que, em situação de calamidade permanente, são 

lembradas pelo Estado, basicamente em três situações: em época de eleições, quando são 

vítimas de uma tragédia (enchentes, incêndios, epidemias) ou quando resolvem protestar 

coletivamente fechando uma estrada, queimando um ônibus, atacando o sacro direito à 

propriedade. 

A sociedade moderna esfacelou as comunidades, dividindo e diferenciando cada 

esfera de atuação do sujeito (enquanto no Sindicato participa o membro da categoria, se o 

esposo é metalúrgico e a esposa professora cada um participa de seu sindicato; mesmo que 

os dois sejam da mesma categoria, participam como membros daquela categoria e não 

como membros de uma família). Esfacelou as pessoas, o sujeito que participa da igreja, 

mesmo sendo o mesmo, é outro ao participar da luta sindical, que difere ainda, da 

participação partidária... Assim diferentemente do artesão ou do camponês, onde quase toda 

família trabalha junta, o/a operário/a moderno tem cada vez mais suas ações separadas e o 

tempo junto é cada vez menor. 

Movimento Sem Terra, como já vimos, entende que compõe sua base toda a família. 

Essa dimensão está presente em todos os espaços e momentos do Movimento. A começar 

pela bandeira71, o MST não diferencia a participação da mulher e do homem na luta pela 

terra, a presença do casal, representa toda a família, incluindo as crianças. 

O MST tem tido a preocupação de entender a criança como portadora de direitos e 

de proteção, mas coerente com seus princípios pedagógicos, o Movimento entende, 

                                                 
71 A bandeira do MST é representada por um retângulo vermelho; com um circulo branco, com as inscrição 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – Brasil – em letras pretas, aonde estão um casal dentro do 
mapa do Brasil em verde e um facão. A explicação que damos para os símbolos da bandeira é Vermelho = 
sangue da vida, força da luta. O branco representa a paz que queremos, uma paz com justiça pela qual 
estamos dispostos a conquistar na luta, o preto a memória dos companheiros e companheiras que já tombaram 
na luta,  o verde da esperança de ver a Reforma agrária realizada a preservação e defesa das matas, rios e das 
águas; o mapa do Brasil nossa territorialidade e unidade nacional (respeitadas as diferenças regionais, 
culturais, de línguas e costumes), o casal representa a família na luta e a necessidade de novas relações de 
gênero, o facão representa o trabalho. 
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também, que é necessário que essa criança conquiste seus direitos e para isso deve 

participar, democraticamente, de sua elaboração e da luta pela conquista.  

A compreensão do MST sobre a criança é, segundo WESCHENFELDER e MARIA 

(sd), aparentemente ambígua  
ao mesmo tempo em que é cantada , fotografada, legendada, narrada como 
“sujeito de direitos”, com necessidades de proteção, cuidados, escolarização e 
espaço para “desenvolver-se” como ser distinto dos adultos. Também é narrada 
como “lutadora” e acompanha os adultos nas frentes mais árduas de luta pela 
terra, sendo conclamada, a participar. 
 

Em um de seus documentos sobre a criança, o Movimento explicita o entendimento 

da criança “não só como alguém que precisa de proteção e amparo, mas como sujeito de 

direitos”. 
Não podemos ignorar que a própria dinâmica do MST vai criando um ambiente 
favorável para o surgimento de uma nova cultura de mobilizações. Mais 
conscientes, essas crianças tem novos sonhos, novas perspectivas, fruto da 
riqueza que seu meio social vem lhes proporcionando. [...] partir das necessidades 
já existentes, vai surgindo a idéia de criarem seus próprios espaços, onde, já não 
mais passivas, passam a se constituir sujeitos de sua história (MST, 1999: 11) 
 

O que não significa negar as necessidades de cuidado especial com as crianças.  
Os adultos precisam escutar as crianças, considerá-las e respeitá-las como 
crianças de fato e de direitos, e não tratá-las como adultos em miniatura. As suas 
decisões precisam ser tão respeitadas quanto seria algum outro trabalho com os 
adultos.  
O quanto uma experiência como essa; coletiva, de participação, de 
desenvolvimento, marca profundamente a vida e a experiência na infância, 
experiência essa que será  sempre selada nesses corpos, ainda pequenos 
fisicamente, mas que carregarão em si tantas histórias  (MST, 1999: 25) 
 

A participação da criança é estimulada em todos as ações do Movimento — 

ocupações, acampamentos, marchas, cursos, encontros etc. — possibilitando vários 

aprendizados, conforme nos conta a “comandante” Kris (Krisllen Souza da Silva, filha da 

companheira Eliana e moradora no acampamento Terra Livre em Resende – RJ): 
— Eu sou Krisllen, tenho 10 anos de idade, moro aqui no Assentamento Terra 

Livre também. Essa daqui [aponta para outra criança] é minha irmã Vitória. 
O que eu mais gosto de fazer na escola, gosto de estudar, gosto de conversar 
com meus amigos, também fazemos uma “discursão”, às vezes nós 
brigamos, mas tudo de novo corre bem, no final a história tudo termina bem. 

— E me diz uma coisa, você falou que você tem um grupo, que vocês discutem, 
como é? Me conta um pouco sobre isso 

— Isso. Nós formamos uma equipe e eu inventei esse grupo sim, né. Falei com 
umas crianças lá, para a gente fazer uma reunião todos os dias depois da aula, 
que nós ficamos esperando a Kombi, né, então, nós ficamos também... Nós 
fazemos uma reuniãozinha para podermos discutir as coisas do colégio, né. 
Discutimos, também, sobre os professores e também como melhorar o 
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colégio, como não jogar lixo na rua, um monte de coisas. A gente faz isso e 
depois fala para o professor de ciência, para todos os professores e eles ficam 
bastante felizes! 

— E me diz uma coisa, aonde é que você aprendeu a fazer isso, essas discussões 
em grupo? 

— Eu não aprendi em lugar nenhum. Eu, assim, a minha mãe sempre faz 
reuniões, aqui no Terra Livre, e ela fala sobre muitos assuntos, então, eu 
também quis fazer isso lá no colégio. É para poder, né, também falar para 
minha mãe que eu também sei comandar um grupo. Pra gente fazer alguma 
coisa, não jogar lixo na rua, a gente também poder catar os lixos no colégio, 
ajudar o colégio né, para o colégio não ficar sujo e, então, assim que eu 
aprendi. Eu aprendi aqui com a minha mãe e, também, lá com meu pai 
porque ele, fazia um monte de reunião. Ele é crente, aí fazia reunião, 
também, para discutir lá os assuntos da igreja. Aí eu aprendi isso lá com eles, 
entendeu? E eu gostei muito desse incentivo, porque, eu agora posso fazer 
esse tipo de reunião também, e posso discutir muitas coisas lá no colégio. 
(Filme Terra Livre, Grifo Nosso) 

 
“Kris” cresceu na luta. Com dois anos participou de sua primeira ocupação, na 

Fazenda do Salto em Barra Mansa – RJ. Com inteligência e voz invejáveis conquista todos 

que se envolvem com ela. O ambiente de liberdade e estímulo a participação, permitem que 

seja capaz de aprender. Onde? “Em lugar nenhum”, para depois complementar com meus 

pais, participando, vendo, pensando sobre o mundo. Vão, em movimento, “aprendendo a 

ter e defender suas opiniões” (MST, 1999: 21) 

“Kris” faz lembrar-me, outra criança, essa não é Sem Terra, mora na periferia de 

uma cidade no Rio Grande do Sul e estuda em uma escola que fica dentro de um 

assentamento. Essa escola tem a prática de todos os anos, na época em que foi realizada a 

ocupação da área, as crianças montam um acampamento. É uma forma de manter viva a 

memória da luta. Essa menina diz no filme “O Futuro da Terra”: “aprendi com eles, se 

referindo às crianças Sem Terra, a lutar por aquilo que eu quero ao lado de quem eu amo”.  

Essa criança percebeu uma das forças do MST. Segundo, Jaime Amorim, Dirigente 

Nacional do MST, “Nós nos mobilizamos porque temos algum interesse, temos algum sonho, 

temos objetivos. E se mobiliza só quem tem alguma coisa a conquistar. E nós queremos conquistar 

a terra, a dignidade, a felicidade” (MST, 1999: 10) 

O aprendizado do MST tem mostrado que “nenhuma mobilização de crianças acontece 

por acaso. Todas nascem de uma necessidade concreta, vivida, sentida e refletida por elas e pelo 

conjunto do acampamento ou assentamento” (MST, 1999: 34) 
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A prática de estimular a participação da criança criou algumas demandas no cuidado 

com a segurança e com a educação-formação delas e, ao mesmo tempo, possibilitar às mães 

e pais participarem integralmente das atividades.  

Uma das alternativas tem sido as ‘Cirandas Infantis’.  
A Ciranda Infantil é um espaço educativo, organizado com objetivo de trabalhar 
as várias dimensões do ser criança Sem Terrinha como sujeito de direitos, com 
valores, imaginação, fantasia e personalidade em formação, vinculando as 
vivências com a criatividade, as relações de gênero, a cooperação, a criticidade, a 
autonomia, o trabalho educativo, a saúde e a luta pela dignidade de concretizar a 
conquista da terra, a reforma agrária, as mudanças sociais. (MST, 2004: 12) 
 

As cirandas, além de possibilitarem a participação dos pais, possibilitam, também, 

que se desenvolva um processo formativo com as crianças. Em uma linguagem apropriada, 

com dinâmicas apropriadas, as crianças vão participando daquele momento da vida do 

Movimento. Um dos objetivos é que as crianças aprendam em “movimento a ocupar o seu 

lugar na organização”  porque as crianças, “também são sujeitos construtores do Movimento” 

(idem). 

Outra dimensão importante das Cirandas é a formação dos/as educadores infantis 

em uma perspectiva diferente daquelas que vêm as crianças como seres incapazes e 

incompetentes. O papel do educador na Ciranda é, junto com as crianças, se envolverem na 

atividade. Assim a Ciranda não é um espaço paralelo, e os educadores não fazem parte do 

‘grupo de apoio’ do encontro; todos e todas são participantes do encontro. 

A participação da criança na luta pela terra tem sido uma questão estratégica. Em 

vários momentos, a presença delas é um fator de desequilibrio. Um deles é narrado, no 

melhor sentido, do narrador de Benjamin (1993: 197-221) por Frei Sérgio: 
Procuro em minha memória, as imagens mais marcantes das Crianças durante os 
anos de minha militância junto ao Movimento dos Sem Terra. São tantas e tão 
fortes. Mas a mais marcante é um pouco distante no tempo e é de uma criança 
anônima. Vou contar a história. 
Era ano de 1981, no mês de julho. Um dos primeiros acampamentos da pré-
história do MST, o de Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta, passava por seu 
momento mais dramático. Estava cercado pelo Exército Nacional e pela Polícia 
Federal, a mando do Presidente-ditador João Batista Figueiredo. Comandava a 
operação, no local, o coronel Sebastião Rodrigues de Moura, o temido coronel 
Curió. 
Também eu não passava de um piá novato e inexperiente, recém iniciado nas 
lides da Comissão Pastoral da Terra e já jogado no centro de um conflito de 
altíssima intensidade. O governo militar estava determinado a destruir o 
acampamento, mas estava com dificuldades de usar a repressão física direta. 
Ninguém podia entrar para levar solidariedade aos colonos, nem fazer reuniões, 
nem rezar missas. Ônibus que trafegava pelo local não podiam parar no 
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acampamento. Só alguns quilômetros antes ou depois do aglomerado de gente 
sem terra vivendo embaixo de lona preta. 
A repercussão do cerco não pegou bem na sociedade gaúcha, e o coronel Curió, 
para mostrar que era “democrático”, convidou a FETAG (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Gaúcha),que não morria de simpatias pelo 
acampamento dos sem terra, para visitar o local e “comprovar” como o coronel 
não estava intimidando ninguém. Por um desses acasos da história, poucos na 
FETAG encorajaram-se a fazer a tal empreitada, que acabou sobrando para dois 
dirigentes com quem eu mantinha relações de amizade: Canísio Weschenfelder e 
Antônio Schneider. A convite deles, passei por assessor da FETAG (por algumas 
horas) e entrei com eles no acampamento cercado. 
Tudo o que vi ao meu redor era desilusão, insegurança e desespero. Caminhei por 
todo o acampamento, rodeado por agentes da Polícia Federal, sem poder 
conversar com ninguém. Encontrava-me com pessoas com quem convivera todos 
os fins de semana durante meio ano, e fazíamos de conta que não nos 
conhecíamos. Ninguém podia conversar com ninguém sem ser vigiado. Muitos 
perdendo a esperança e desistindo, aceitando a colonização em Mato Grosso e 
abandonando o acampamento com grande estardalhaço. Tentei trocar algum olhar 
de encorajamento com algumas lideranças que via pelo caminho, mas, àquelas 
alturas, eu mesmo já considerava uma batalha perdida. Meu coração estava aflito 
e minha mente perturbada. Naquelas condições, não havia resistência possível. 
Foi quando me chamou atenção uma criança de uns 4 anos, sentada em cima de 
um tronco de árvore, na beira da estrada, quase ao centro do acampamento, 
parecendo alheia a tudo o que ali se passava, sem se importar com o aparelho 
militar que a rodeava. Cantava, a plenos pulmões, a música-hino dos sem terra 
naquela época: A Grande Esperança. 
Parei tomado de emoção, ouvindo aquela voz infantil rompendo o silêncio 
imposto pela ditadura militar e pelas elites aos camponeses pobres que estavam 
ousando levantar sua cabeça e duas sua voz. 

— “A classe roceila e a classe opelália, ansiosa, espela a refolma aglária” 
— cantava a vozinha inocente acordando em mim a coragem adormecida. 
Naquele momento, vi-me tomado de uma súbita certeza: esse povo vai resistir e 
vai vencer. Pela simples razão de que só assim haveria esperança de futuro para 
aquela criança e a multidão de outras que se acotovelavam, sofriam e brincavam 
pelos barracos daquele acampamento. 
E assim se deu, a criança venceu o coronel, que hoje é cinza na história; e as 
crianças continuam por aí, pelos acampamentos dos Sem Terra, com seus 
olhinhos brilhando, com sua algazarra alegre, com sua perturbadora felicidade 
brotando do meio da miséria, com sua esperança sempre viva, com sua 
vivacidade esperta, instigando a consciência dos que tem coragem de se deparar 
com elas. 
Recordo e rendo homenagens às mães. Entre as tantas vezes que vi mães 
camponesas cuidando dos pequeninos, meus olhos retêm imagens de mães 
deitadas sobre os filhos protegendo-os das balas, dos cacetetes e dos pontapés no 
Massacre da Fazenda Santa Elmira. 
Lembro-me muito dos panos pretos amarrados às cruzes e rendo-me em 
homenagens às que tombaram assassinadas pela fome. Tantas também. Sinal 
claro da falta de alma no tipo de sociedade que sobrevivemos e somos obrigados 
a viver. Alma que é viva na inocência dessas teimosas crianças, que, também por 
isso, mostram que só um outro caminho pode ser o caminho do futuro para elas 

Frei Sérigo Gorgen (In: MST, 1999: 5-6) 
 

Outro momento nos é contado pela Professora Janete: “Nas mobilizações adultas, as 

crianças incomodam os “contrários” à Reforma Agrária. Elas cumprimentam as autoridades... 
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Uma juíza chorou ao ser cumprimentada por uma criança, que largou o prato de comida para dar-

lhe a mão” (MST, 1999: 11) 

O aprendizado com a participação das crianças nas lutas do MST foi conduzindo a 

conquista de um espaço próprio para suas mobilizações. A primeira, organizada em nível 

estadual, “aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul, de 10 a 12 de outubro de 1994, sendo 

chamada de Congresso Infantil do MST” Nos anos seguintes, as mobilizações se espalharam e 

passaram a ser chamada de Encontro dos Sem Terrinha. (MST, 1999: 33) 

Iniciou-se uma prática de, na semana da criança, realizar o Encontro Sem 

Terrinha,  que são momentos fortes de brincadeiras, de mística que trabalha a 

sensibilidade e os novos valores, levando as crianças a cultivar um amor especial pelo 

movimento a que pertencem. Quase sempre, os encontros contemplam um caráter político, 

que pode ser uma audiência com uma autoridade para buscar algo que lhes é de direito. 

Dentre os objetivos dos Encontros de Sem Terrinha, podemos destacar: “Fortalecer a 

troca de experiências; permitir que as Crianças Sem Terra se encontrem com outras; incentivar o 

crescimento e a auto-estima, desafiando-as a conduzir as suas próprias atividades de coordenação 

do encontro” (MST, 1999: 36) 

Nestes Encontros as “crianças aprendem a vibrar, dar entrevistas à imprensa, cantar a 

vida, fazer teatros, puxar gritos de ordem e a criar outros gritos” (MST, 1999: 26) Lendo, 

lembrei-me que durante a viagem para o Encontro Estadual dos Sem Terrinha, de Barra 

Mansa, até o Instituto de Educação do Estado do Rio de Janeiro (ISERJ), as crianças da 

Região Sul organizando sua brigada72 foram construindo coletivamente o grito de ordem: 
Proposta  1: “nós somos sem-terrinha {vamos} viemos ajudar esta nação para 
todos se alegrar” 
Proposta  2: “sai, sai da frente que os semterrinha é chapa quente” 
Proposta 3: “somos sem terrinha vinhemos ajudar construir um novo rumo para o 
Brasil brilhar” 
Proposta 4: “somos semterrinhas viemos ajudar fazer novos amigos e aprender 
compartilhar” 
(Assim escritos em um pedaço de papel que embrulhava o lanche) 

 

Na discussão, resolveram que a proposta 4 seria o grito “oficial”, mas que usariam 

os três últimos. Nesse processo, foram discutindo o porquê de cada grito, como se escrevia 

                                                 
72 A pedagogia organizativa do MST tem nos ensinado a importância de trabalhar com grupos, assim nos 
grandes encontros as companheiras e companheiros se dividem em grupos,  muitas vezes utilizamos como 
critério a proximidade geográfica (se é um encontro nacional as brigadas são por estado, se o encontro é no 
estado a brigada é regional, se é numa região a brigada é formada por assentamentos ou acampamentos) mas 
outros critérios podem ser definidos. A esses grupos temos chamado Brigadas. 
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etc. Sem a participação dos ‘adultos’, que no ônibus discutiam outras coisas, os Sem 

Terrinha foram transformando a viagem em uma aula deles, com eles.  

Nas reuniões com as autoridades, muitas vezes, as falas das crianças atingem 

dimensões que a racionalidade dos adultos não conseguem. Várias vezes, tive a 

oportunidade de presenciar superintendentes do Incra-rj chorarem nas audiências com 

crianças que expunham seu dia-a-dia, o sofrimento de viver em acampamentos, o medo, os 

despejos, a falta de acesso à escola, a discriminação que são vítimas em escolas das 

cidades. 

Durante uma audiência com o Superintendente do Incra, em outubro de 2004, 

Juliene, 12 anos moradora há 3 anos e 3 meses no Acampamento Terra da Paz, em Piraí, 

disse:  
A gente vem aqui, se mobiliza, quer ajudar o Governo a fazer a Reforma Agrária. 
Mas o senhor deve ter casa boa, água quente e televisão colorida. Eu queria ter 
isso também, mas não posso. O que eu tenho é a falta da cesta básica, a lona 
rasgada, o ônibus para a escola que não passa quando chove e outras coisas ruins. 
O Incra, para mim, devia ser um lugar de alegria, pra gente vir aqui e voltar 
alegre, mas a gente tá triste. [Olha para uma dirigente do Setor de Educação e diz] 
Não, estamos alegres por estarmos no Encontro, mas estamos tristes porque a 
Reforma Agrária só fica na promessa 

 

As crianças tem a capacidade de falar com o coração expondo a dureza e a beleza da 

luta pela terra com sinceridade, poesia e uma cortante emoção, como nesse depoimento de 

Edson, acampado em Mato Grosso: 

Sou Sem Terra não porque eu gosto ou aprecio, mas sim porque a vida ou o país 
me empurraram para essa situação. [...] Eu olhava as pessoas fazendo as comidas, 
aquelas comidas que a gente só comia porque estava com muita fome. Eu 
chorava, mas não com os olhos, mas com o coração {...] Sempre havia alguém 
que puxava uma palavra de luta, o que nos animava a continuar, sem desistir. 
(Edson Ferreira – MT) (MST, 1999: 15) 

 

 

VI. 2.1 As mobilizações infantis e os reflexos na escola 

As mobilizações vão inspirando um novo tipo de 
escola, aquela que sai de suas quatro paredes para 
poder enxergar que há outros lugares onde podem, 
além de ensinar, também aprender. (MST, 1999: 28) 
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A pedagogia da criança, sujeito da luta pelos seus direitos, vai criando uma 

identificação delas com a mobilização social e se refletindo nas escolas. 

A Professora Regina Leite Garcia nos diz que “Junto à sociedade democrática está a 

luta por um projeto político-pedagógico emancipatório, que prepare seus alunos para a construção 

de uma nova sociedade. Não será qualquer escola que servirá a tais propósitos.”  

Por outro lado, se a “infância” é para se preparar para o futuro, não interessa à 

manutenção do “status quo”, que as crianças das classes populares exerçam desde as mais 

tenras, idades conhecimentos e habilidades que as possibilitem enfrentar o sistema, ou seja, 

não lhes interessa uma educação que ensine pela luta, pelo movimento e pela organização, 

que são as “matrizes da pedagogia do MST73” (Caldart, 2000: 208-237) . 

A escola para as crianças Sem Terra “nunca poderá ser aquela que contribua para 

manter a injustiça social, que pregue a resignação e que pregue este mundo como o único 

possível” José Tamarit. Ao contrário tem que ser uma Escola que se aventure, que 

experimente, que busque, que pesquise, que arrisque. 

 Sônia Vinco, colega de Mestrado, através de mensagem eletrônica ensinou-me que, 
O [Jorge] Larrosa, em LINGUAGEM E EDUCAÇÃO DEPOIS DE BABEL 
(p.161), traz  informações muito interessantes a respeito da etimologia da palavra 
'experiência'. Vem do latim 'experiri', provar. O radical é 'periri' e está tb em 
'perigo'. A raiz é 'per' (está ligada à noção de 'travessia') e está em várias outras 
palavras, como, por exemplo, 'pirata'. O que faz o pirata senão atravessar pelo 
desconhecido, pelo indeterminado, expondo-se aos perigos? Pura aventura, não? 

  
O MST tem se “aventurado”, em alguns lugares, em algumas experiências fazer 

uma escola que aprende com essas mobilizações “a escola pode, a partir das mobilizações, dar 

novos enfoques no seu currículo e ir ampliando os espaços de auto-organização dos alunos no 

cotidiano da escola” (MST, 1999: 26) 

Um exemplo interessante é o da Escola “Construindo o Caminho” (MST, 2000 – 

Coleção Fazendo Escola Nº3). Essa escola fica no Assentamento Conquista da Fronteira, 

no Estado de Santa Catarina, resultado de uma luta que começou em 1985 (MST, 2000: 5). 

O Assentamento é coletivo e administrado pela “Cooperunião”, ali as crianças vêm 

construindo, em minha opinião, uma das mais interessantes experiências de gestão escolar 

do MST, porque combina democracia com luta:  
                                                 
73 Caldart, 2000, define como cinco as matrizes pedagógicas do MST: Pedagogia da luta social (pág 208-215),  
Pedagogia da organização coletiva (215 – 221), Pedagogia da Terra (225-227); Pedagogia da Cultura (227-
232); Pedagogia da História (232-237). 
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A exemplo dos pais, as crianças também criaram e organizaram a sua 
cooperativa. Elas cuidam da escola com o maior carinho. [...] Por ocasião de uma 
necessidade concreta na escola, precisaram dialogar com a cooperativa dos pais. 
Em reunião, manifestaram a sua proposta, a qual não foi aceita. As crianças 
voltaram para a escola, reuniram-se em assembléia e decidiram fazer uma 
mobilização em frente à cooperativa dos pais. 
Organizados, lançaram mão da bandeira do MST que a escola tem, fazem 
cartazes, preparam palavras de ordem, os cantos. O momento é de euforia, de 
seriedade, de certezas do que querem e de firmeza de suas buscas. Não vacilam, 
insistem em ser recebidos, criam estratégias para convencer os adultos da 
importância deste ato. (Professora Marinês, Assentada, MST/SC) 
Lá encontraram a direção reunida, que disse não ter tempo para atendê-los e que 
poderiam  retornar outro dia. As crianças não aceitaram. Continuaram agitando as 
bandeiras, cantando, chamando palavras de ordem e insistindo para que fossem 
recebidas. A direção não teve outra saída. Interrompeu a reunião e recebeu a 
equipe de negociação. E só terminou a reunião quando chegaram a um 
entendimento 
. 

Movimentar, mobilizar, se pôr a caminho, leva as crianças a saírem de si mesmas, 

ampliarem seus conhecimentos, buscarem novos horizontes. (MST, 1999: 30) 

Essa experiência não é a única. Não tem sido fácil pensar uma escola contra-

hegemônica. Muitas vezes, as crianças que estudam em escolas da rede municipal, sem 

influência do Movimento em sua gestão, não liberam os alunos e alunas para participarem 

das atividades, consideram-nas perda de tempo. 

Em outras escolas, mesmo sendo dentro de assentamentos, as famílias, muitas 

vezes, têm entendimentos diferentes sobre o processo educativos de seus filhos. Essas 

contradições fazem parte da realidade social do Movimento e têm se constituído em 

desafios para avançarmos na luta por uma educação e por uma proposta pedagógica que 

reconheça as crianças como sujeitos das lutas pelos seus direitos. 
 

 

VI . 3 O mundo é mais do que a palavra 

 

Mineiro, assentado no Vitória do Povo, em uma prosa na qual estavam presentes, 

além de mim e do próprio Mineiro e sua esposa Lacy, Eleidmar, Eliana, e de vez em 

quando, mesmo que apenas como ouvintes, as filhas e o filho do casal anfitrião. Mineiro 

não tem conhecimento do código escrito da língua portuguesa, sempre que posso e mesmo 

quando não posso provoco-o para a importância de que aprenda a ler e a escrever, para 
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também ter outras visões do mundo. Mineiro sempre fala que um dia vai aprender, mas que 

ainda não é tempo. Nesse dia Mineiro, me explicou:  
Olha, Guilherme, eu tenho minha família para sustentar. Tenho minhas duas 
filhas e meu filho, tenho a mulher, que já me ajudou e ajuda muito, não sei o que 
seria de mim sem essa branquinha aí (aponta para Lacy), mas ela anda meio 
doente. Eu trabalho de domingo a domingo. Sábado e domingo eu trabalho mais, 
saio daqui vou de bicicleta até Floriano, lá eu tenho mais de 54 fregueses, vendo 
fiado a muitos deles. Eu tenho que guardar na memória quanto eu vendi para 
cada um, quanto que algum deles me pagou. Para quando eu chegar aqui em 
casa falá pra muiê passar para o caderno. Se eu parar agora para estudar eu 
não vou ter cabeça pra tudo isso. Eu quero e eu vou aprender, mas primeiro eu 
tenho que cuidar da minha família. 
 

Quais os saberes presentes e ausentes na fala de Mineiro..., suas implicações com a 

escola e com os saberes escolares de um “analfabeto”. Sobre sua “idéia” que o 

conhecimento escolar, neste momento de sua vida, poderia atrapalhá-lo mais do que ajudá-

lo... 

Contei essa história para várias pessoas, muitas delas tentaram desconstruir a lógica 

do argumento de Mineiro, contrapondo que “se ele soubesse ler e escrever não precisaria 

ter memória”, outras se silenciaram. Eu confesso que fiquei muito intrigado e continuo 

tentando ouvir o “recado” que ele nos manda. 

O que significa a fala, que tantas vezes ouvi “se ele soubesse ler e escrever não 

precisaria ter memória”? Para Benjamin “A memória é a mais épica de todas as faculdades” 

(210) “A reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração 

em geração” (211). Porque, alguém não precisaria ter uma faculdade tão extraordinária? 

Porque desprezar a memória? Será mesmo que a escrita substitui a “memória”? O que seria 

de Sócrates, um dos maiores filósofos gregos, se não fosse sua memória? Sua capacidade 

de observar e argumentar? 

A memória, nas sociedades de tradição oral tem uma “função” de manter a história, 

a compreensão de mundo que dá sentido à existência daquele grupo. De geração em 

geração, as histórias, estórias, lendas e causos vão sendo narrados. 

A imposição da escrita e o excesso de informações efêmeras vêm extinguindo a 

“arte de narrar” (Benjamin, 1993: 197).  
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se 
pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É 
como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e 
inalienável: a faculdade de intercambiar experiências (Benjamin: 1993: 197-198) 
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Não se trata de negar a importância da escrita e muito menos de um saudosismo do 

passado, mas de reconhecer, que nestas experiências há uma rica sabedoria, aprendizado e 

uma capacidade própria de compreender e captar o mundo, que a escrita, muitas vezes, não 

consegue corresponder. 

A imposição da escrita, como forma hegemônica, corresponde à ascensão da 

burguesia como classe dominante. Faz  parte do projeto burguês impor a escrita e 

desvalorizar, desqualificar e subalternizar a oralidade. 

As culturas de tradição oral não são inferiores, são diferentes, seus contos, lendas, 

histórias e estórias que guardam uma rica sabedoria e uma forma especial de traduzir as 

convivências entre os seres humanos e a natureza de forma mais ampla.  

São comuns nas histórias que me contam os camponeses, os indígenas, os caiçaras e 

os quilombolas aparecerem animais que se humanizam e falam para defender a floresta e os 

mares e, também, o contrário seres humanos, caçadores, que viram presas para se sentirem 

na pele deles. 

Seu João, Cacique da Aldeia Guarani de Bracuí, me contava que ao ver uma das 

crianças da tribo atirando uma pedra em um pássaro, pegou-o no colo e contou: 
quando uma criança mata um pássaro sem sê prá come ou para tirá as penas para 
fazê artesanato ou prá enfeitá, quando mata por marvardeza ela vira pássaro e o 
pássaro vira criança... o pássaro [agora no corpo da criança] pega a criança [agora 
que no corpo do pássaro] e começa um diálogo: quando você tivé triste me chama 
prá cantá, quando você tiver triste me chama prá cantá, eu canto prô cê e ocê 
nunca mais joga a pedra em mim, porque agora eu sou ocê eu venho ti buscá i 
morre ocê também. (Gonzaga, 2003 sp) 
 

Talvez seja uma rica forma de falar de educação ambiental. Uma forma que faz 

sentido e que cumpre seu objetivo, naquela comunidade. Quis saber do Seu João a origem 

da história, ele me contou: “Ouvi de meu avô que, um dia, uma criança matou um pássaro. Era 

um dia de chuva, diziam que Deus estava triste. Depois a criança ficou doente e morreu, também” 

(Gonzaga, 2003 sp). Benjamin diria: “A experiência que passa de pessoa em pessoa é a fonte 

a que recorrem todos os narradores” (op. cit: 198) 

Seu João, Mineiro, Dada e outros sabem dar conselhos. “Mas, se dar conselhos 

parece hoje algo de antiquado, é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis” 

(Benjamin, op. cit). São sábios, só os sábios podem aconselhar 
Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a 
continuação de uma história que está sendo narrada (...) O conselho tecido na 
substância viva da existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está 
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definhando porque a sabedoria — o lado épico da verdade — está em extinção 
(...) O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a 
relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus 
ouvintes. (op. Cit. 200-201) 
 

Aqueles e aquelas que consideram que se Mineiro estudasse “não precisaria ter 

memória”, falam de um lugar, de uma posição no mundo, em que a informação é mais 

importante que a experiência, valoriza mais o efêmero “não cultiva o que não pode ser 

abreviado” (pc cit: 206) de um lugar onde “os fatos já chegam (...) acompanhados de 

explicação” (op cit: 203) esse processo se acentua “na cidade e estão em vias de extinção no 

campo. Com isso, desaparece o dom de ouvir” (204-205). 

Ao recuperarmos a sabedoria camponesa como base de sustentação dos saberes e 

práticas necessárias à agroecologia, temos que recuperar a capacidade de narrar e de 

intercambiar experiências. Não se trata de um saudosismo ou da melancolia Benjaminiana, 

mas de uma necessidade prática, de um “inédito viável”: recuperar a arte de narrar, o saber 

da experiência vivida e colocá-lo em diálogo com os “conhecimentos da informação”, sem 

que as diferenças se tornem desigualdades. 

Algumas possibilidades para isso se concretizar, temos em nosso meio: trabalhamos 

em ‘comunidades’ que habitam, trabalham e cultivam no mesmo espaço, juntos, que 

utilizam a mão e estão em contato intimo com a natureza. Essas são algumas condições 

importantes para que a experiência vivida possa ser incorporada ao conhecimento, ao 

mesmo tempo, temos técnicos comprometidos com a construção de uma ciência 

agroecológica que incorpore a dimensão social e ética. 

Trabalhar a terra e ir conversando, fazendo experiências-aventuras, sendo amigo dos 

animais fundir-se e confundir-se com a natureza, juntando sentido e vida, construindo 

experiência coletiva, trazendo o mistério/mística para mais que compreender ou explicar, 

para sentir. Sentindo entender e fazer se entender.  

Mineiro tem um conhecimento, uma capacidade de argumentar, uma experiência de 

vida, vivência mesmo! De onde vem esse conhecimento? “Das trombadas que a gente dá 

na vida, cada cabeçada é um exercício pra aprender, cada topada é uma corrida que a 

gente dá pra frente é assim que a gente toca a vida enquanto ela não toca a gente.”  
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A Escola de Mineiro tem sido a vida, sua relação no/com o mundo. Dizemos no 

MST que nossa maior escola é o movimento e que nosso maior educador é o coletivo. 

Viver é um exercício de aprendizado. 

O universo de nosso personagem é cercado de necessidade da leitura do mundo 

escrito, como ele mesmo já nos disse, precisa “tomar nota”  de seus negócios, mas precisa 

também acompanhar as atas das assembléias e reuniões no Assentamento, precisa saber se 

não está sendo enganado... Enfim Mineiro precisa da leitura e ele sabe disso. Mas se recusa 

a participar das turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por quê?  

Apesar deste contexto, dessa necessidade ele vive bem sem o conhecimento do 

mundo das letras. Astuto, faz da desconfiança seu mecanismo mais eficaz de aprendizagem, 

por sinal, essa tem sido uma tática de sobrevivência, desconfiar de tudo e de todos até poder 

confiar. Nunca se deixa impressionar com a primeira leitura, quando recebe um documento, 

pede que uma pessoa leia, guarda na memória o que foi lido; depois pede para outro ler, se 

confirmar é isso mesmo que aquele documento diz. Conhece sua produção, seu lote, 

controla toda a cadeia desde a produção da muda até a secagem do produto final (a 

principal produção de seu lote é o café). 

A desconfiança e a abertura para algo que sempre pode ser diferente, faz de Mineiro 

um pesquisador de sua realidade, consegue ver longe. Sua ação é pensada e planejada. 

Tudo isso confirma mais uma vez que “todo ser humano pensa enquanto pratica”. A 

necessidade, produtora de conhecimento, foi obrigando-o a “pensar crítica e criativamente”  

(Garcia in: Boletim do Grupalfa). No, trabalho aprende a lidar com as roças, nas 

assembléias, aprende que para falar tem que se inscrever, esperar sua vez e argumentar de 

forma a convidar outros a pensar junto, na mesma direção. 

As táticas de sobrevivência do Mineiro o faz prescindir da escola? Quais as leituras 

possíveis? 

Primeiro, a idéia de que se ele tivesse estudado com essa “inteligência toda” poderia 

ir muito longe. Não foram poucas vezes que ouvi comentários do tipo: “isso é porque ele é 

analfabeto, imagina se não fosse?”  

Pois é, imagino! Nada me dá garantias de que sua vida seria melhor, pelo contrário, 

o que podemos ver nesse mesmo assentamento que os mais escolarizados são menos 

capazes tanto nas relações sociais, como de produção. 
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Segundo, será que Mineiro prescinde mesmo da Escola? Aparentemente sim, mas 

ao observarmos a organização de seu trabalho podemos colocar essa percepção em dúvida. 

Mineiro vende as mercadorias, recebe, guarda na memória e em casa dita para sua filha ou 

esposa que anotam em um caderninho. Voltamos a perguntar: será que ele prescinde 

mesmo da Escola? Ou organiza, de tal forma, seu trabalho que  possibilite, no coletivo, 

superar seu desconhecimento parcial do mundo letrado. Prescinde pessoalmente, mas não 

socialmente e através da organização coletiva de seu trabalho com a família, ele, Mineiro, 

não lê e não escreve, mas tem a solidariedade da filha e da esposa para fazer o que não faz, 

assim, não prescinde da leitura e da escrita e ponto; mas organiza o trabalho de forma 

solidária. O fato de ser analfabeto, não o impede de fazer uso dos saberes do mundo 

letrado. 

Qual o papel da escola para as classes populares? 

Ao contrário dos que tentam entender essa fala do Mineiro como uma falta de 

consciência sobre a importância do conhecimento escolar, indago sobre sua fala implícita 

que neste momento ir para a Escola é perder tempo; ou de seu receio que a Escola 

desestruture sua vida, seus conhecimentos, seu mundo. Conhecendo a Escola que está aí, 

pergunto, tem algo de bom senso nesse modo de pensar? Ou não passa de visão alienada de 

um trabalhador rural analfabeto? Os ricos conhecimentos produzidos durante toda uma 

vida, ao custo de cabeçadas e topadas, tem valor nesta escola? 

Por outro lado, e se a “Escola fosse diferente?” A Professora Regina tem nos 

ajudado a pensar sobre o que a eleição do Presidente Lula pode trazer de reflexão para nós 

da escola. Insiste a Professora que, entre os alunos mal sucedidos e evadidos da escola, 

existem muitos ‘Lulas’ que impedidos de ser, tornam se apenas mais uns ‘domesticados’ 

que aceitarão com facilidade as ordens de seus ‘donos’. Ela nos pergunta, assim desse jeito 

mesmo: “— E se a Escola fosse diferente? Não poderíamos ter outros vários Lulas? 

Aquelas crianças que descem o morro para vender balas nos sinais de trânsito que vão à 

escola na esperança de serem mais, de se libertarem e acabam ao contrário sendo 

domesticado não poderiam ser outros ‘Lulas’?” 

 

VI. 4 Preconceito intelectual e alguns desafios para a aprendizagem do código escrito 
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Arno é uma criança alegre, criativa, inteligente, mas naquela manhã não acordou 

bem. Uma febre causada por uma inflamação na garganta o segurou na cama, impedindo-o 

de comparecer na escola. 

Arno ficou incomodado. Não vou à escola? E meus colegas e minhas colegas como 

se sentirão sem mim? Será que a Professora vai sentir minha falta? E se ela fizer chamada 

(e ela faz todo os dias)? Tentou levantar-se, tinha que ir à escola. Não deu, o mal estar o 

derrubou na cama. 

Sua mãe se preocupava: meu filho não vai à escola? E se derem falta para ele? Será 

que vou receber a bolsa escola mesmo assim? Será que ele não vai ser reprovado? 

A mãe de Arno chamou a filha da vizinha que ia à escola, solicitou-a que avisasse 

D. Marta que Arno não iria à aula. Mas a filha da vizinha tinha medo da Professora, não 

falaria nada. Porém sugeriu que poderia levar um bilhete. 

A mãe de Arno assustou-se: um bilhete? Mas logo achou a idéia boa. Pegou um 

lápis, desistiu, “melhor é caneta”, pensou. Tirou com todo o cuidado uma folha do caderno 

de Arno e escreveu: 
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A filha da vizinha portou o bilhete, como se fosse algo da maior importância, 

porque era mesmo. Chegando na escola entregou-o à Dona Mart

Dona Marta 

O arno nau foe a aula oge poque ta coa 

gagata inframada. 

Obrigadu 

a. A Professora de Arno 

abriu, l ís. 

ua 

capacid

 vital de se comunicar, dessa forma 

foram c

(espaço e tempo) no qual e para o qual foram 

criados

ruída a partir da necessidade de registrar (preservar) e de comunicar em 

longas 

azidos para cá com 

o objet

eu, entendeu e julgou: quanta gente burra existe neste pa

Levou o bilhete para o Conselho de Classe e concluiu: 

“— É por causa de pais como esses que nossos alunos não se alfabetizam!” 

Breves notas para uma problematização do entendimento da escrita no Brasil. 

1 – O ser humano não sobreviveu por ser o mais forte dos animais, mas por s

ade de adaptar-se ao meio, ao mesmo tempo de transformar o meio no qual vive. 

Como ser social, o ser humano, tem necessidade

onstruídos os primeiros códigos de linguagem. 

Estes códigos foram estabelecidos por cada agrupamento humano, de forma que 

cada um guarda a singularidade da cultura 

. 

Entre essas formas de comunicação a linguagem oral precedeu a linguagem escrita. 

A escrita foi const

distâncias. 

2 – O povo brasileiro foi formado a partir da colonização européia pela submissão 

(mesmo que com muita resistência) dos povos indígenas nativos  e pela escravização dos 

povos negros (arrancados de sua terra, de sua cultura, de sua tradição e tr

ivo de servir ao “desenvolvimento” do capitalismo nesses solos). 

A submissão (mesmo que com resistências) desses vários povos aos interesses 

aristocráticos europeus, se consumou, também, pela dominação cultural (essa dominação 

aconteceu de diversas formas e com muitas resistências, não sendo um processo único e 
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muito 

indades. Usavam, também, outras 

linguagen , as 

tat

hege

a oral. Impôs-se a língua portuguesa, sobre 

as dem

ersa num contexto histórico e social, 

continu

dre (Ita = Pedra; Orna = Podre); mas 

escreve

de Arno sabe que, em nossa sociedade, a linguagem escrita tem 

superio

vés da língua escrita, dá mais ênfase à forma oral. O bilhete que 

menos harmônico) e a imposição da língua dominante, que na visão de Darcy 

Ribeiro foi a mais difícil de todas as dominações. 

3 – A Construção histórica, social, cultural de comunicação dos povos nativos e 

afros tinham como principal referência a tradição oral. A oralidade constituía (e constitui) 

para esses povos a principal forma de comunicar, contar suas histórias e estórias, curar suas 

doenças, se relacionar com a natureza e com as div

s como a visual (através de desenhos), a corporal (as danças, festas etc.)

uagens (pinturas em corpo), as Capulanas  e outras.  

4 – Ao contrário, a Aristocracia Européia tinha como forma de comunicação 
mônica a linguagem escrita (destaca-se que na época da colonização das Américas 

o processo da Revolução Industrial já estava literalmente a pleno vapor). 

Com a imposição cultural sobre os “novos mundos” os Estados Europeus, 

impuseram também a linguagem escrita sobre 

ais línguas e dialetos (e eram vários) e posteriormente a linguagem escrita sobre a 

oral portuguesa. [Colonianlismo] 

Mesmo quando essa se tornou hegemônica, im

ou a sofrer alterações, criações, invenções ... de acordo com o tempo, o espaço, as 

intenções de uso, os embates sociais e acadêmicos... 

5 – Ao analisarmos a escrita, não basta, verificarmos as diferenças entre a língua 

portuguesa falada e a escrita, entre elas existem diferenças históricas, sociais e culturais. 

As várias tentativas de registrar as línguas africanas e indígenas (nativos 

americanos) valorizam muito mais o como se fala (a sonoridade) do que as outras regras 

constituintes do português escrito. As tentativas de escrever a língua Tupi, por exemplo, 

traduzem a sonoridade: Itaorna significa  pedra po

-se Itaorna e não Ita Orna. Nessa tentativa de registro escrito da língua Tupi a forma 

escrita segue a mesma lógica de sonoridade da fala. 

6 – A mãe 

ridade sobre a oral. Por isso valoriza a escola e considera importante a presença de 

seu filho nas aulas. 

Ela, contudo desconhece os códigos convencionais da língua escrita. Mesmo 

quando se comunica, atra
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enviou

tra gosto, ficou 

inform  queremos e estamos 

 a Dona Marta expressa bem isso. Ao lê-lo em voz alta podemos identificar mais 

claramente a mensagem. 

A função do bilhete foi cumprida: a professora, mesmo que a con

ada sobre a ausência de Arno. Isso basta? A educação que

construindo em nosso cotidiano pode se contentar com esse conhecimento? 

Questões sobre o Ler, o Escrever, a Alfabetização e a Escola 

7 – Qual a expectativa que os profissionais da escola, os pais e a sociedade têm 

quanto à oralidade, a leitura e a produção escrita na escolarização de crianças?  

As representações de leitura, escrita e oralidade são construídas a partir de 

determ

scola, mas compõem músicas, pixam muros, mandam bilhetes para 

namo

lusão, separação dos que “têm êxito” daqueles que não 

“têm”, 

uem impõe o currículo, qual a participação da mãe de Arno e de Arno para decidir 

o que 

inadas práticas culturais e estruturas sociais e de acordo com as 

demandas/necessidades da escola, sendo neste contexto avaliadas e julgadas. 

Será que as expectativas (demandas/necessidades) que vêm sendo construídas na 

escola podem/devem ser consideradas referência para parâmetros de julgamento/avaliação 

da leitura e da escrita? Será que não cabe aqui a dúvida e aqueles/as alunos/as que não 

sabem fazer as contas no papel, mas as fazem nos sinais da vida? E aqueles/as que não 

escrevem/lêem na e

rados/as não estão lendo/escrevendo fora da escola? Por que eles/as escrevem lá e 

não escrevem aqui? 

8 – A classificação, exc

contribui para o processo? Ou isso só aumentaria a insegurança e a certeza da 

incapacidade de aprendizagem? 

9 – Quem decide o que ensinar, quem pode falar e como deve falar sobre 

determinados conhecimentos? Quais vozes estão presentes nesses anunciados? 

As condições de produção do discurso — o contexto de uso da linguagem, o lugar 

do qual falamos, o interlocutor — interferem na  seleção do conteúdo e das estratégias do 

dizer. Quem disse o quê? Para quem? Em que situação? De que geração? De qual religião? 

De que grupo social?  Essas são algumas interferências sociais na linguagem. Mas na 

escola q

ensinar, como ensinar, por que ensinar? Quem decide as regras? Quem cumpre as 

regras? 

mailto:namorados/as
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10 – O nosso grande desafio é armar as classes populares com o arsenal de 

conhecimentos necessários para serem autores de sua fala, que sua fala não traga a fala do 

opressor, que como diz Paulo Freire (1996: 93) sejamos, entre outras coisas, um pouco 

exorcistas, pois devemos expulsar o opressor de dentro do oprimido. Ao serem portadoras 

de sua 

racterísticas, suas vontades, suas necessidades... 

ssim, estaremos mais próximos da utopia Gramscinia, que todos/as, mesmo que 

r governantes subjetiva, simbólica e 

concretamente. 

nvênio com o MST; professora Nanci, do 

1º e 2

mento Vitória do Povo em Barra Mansa. 

Três falas me 

episódio ocorrido em s

Nanci: 
Eu estava dando a palavra CAMA, para depois separar os pedacinhos CA e MA. 

Daniela, irmã da Daiane, me disse:” — Tia eu não durmo na cama não. Eu durmo 

além da palavra escrita, e sobre a possibilidade 

de “apr

fala em condições de disputa com a fala opressora, o que pressupõe conhecimentos 

do código de linguagem escrita, as classes populares poderão imprimir na cultura “oficial” 

seu jeito, suas ca

A

hipoteticamente, tenhamos condições de se

 

VI. 5 Solidariedade – a pedagogia do exemplo 

 

Na reunião do Setor de Educação do Movimento Sem Terra Regional Sul do Estado 

do Rio de Janeiro estavam presentes, além de mim, Vicentina, Pedagoga da Reforma 

Agrária, formada pela Universidade de Ijuí, em co

º anos, professora, Angela do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, e D. Neuza 

Merendeira da Escola Municipal Bernardino Moreira Rodrigues, localizada no 

Assenta

chamaram atenção durante nossa reunião. A primeira, relata um 

ala, quando ensinava a palavra CAMA. Vamos ouvir a Professora 

Eu falava para as crianças: cama aquilo que a gente usa para dormir. Aí a 

num pedaço de tapete no chão”. 
 

A reunião prosseguiu, nós conversamos um pouco sobre a possibilidade que o 

diálogo abriu para conhecimentos que vão 

oveitar” o momento, então que mais importante que preparar a aula, era se preparar 

para a aula. A Professora Angela explicou que era por isso que a Prefeitura de Barra Mansa 

não trabalhava mais com o plano de aula... 

mailto:tod@s
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Falamos das possibilidades que essa “fala” de Daniela oferecia à Escola e à 

professora. Conversamos, que a partir dessa situação poderia ser ensinado a “palavra” chão 

“mesmo que ainda não fosse a hora” de introduzir o “ch”. Naquele contexto a palavra 

CHÃO passou a fazer mais sentido que a palavra CAMA. Poderia ser discutido porque 

Daniela não dormia na cama e sim num pedaço de tapete no chão. A fala de Daniela toda 

poderia

e. Comovida 

com a 

endo que 

Esc nças terem tempos diferentes e suas 

implica

ando não o recusamos, o 

proces

 ser escrita pela turma. O que é chão? Qual a importância do chão? Por que não 

podemos dormir no chão? No acampamento, onde nós dormimos? O que é tapete? Como se 

faz um tapete? ... E muitos outros fios poderiam ser puxados para destecer esse tapete e re-

tecer outros tapetes... 

Bom! Essa história poderia ter sido, também, assim; mas foi diferent

fala de Daniela, a professora Nanci, coerente com sua prática solidária e formação 

cristã, ofereceu uma cama, que um dia fora de seu pai. Daniela, receosa, disse-lhe que antes 

precisava perguntar à mãe se podia aceitar. Nanci trouxe-lhe a cama e o colchão que ela e 

sua irmã levaram para casa com a ajuda de D. Neuza, a merendeira da Escola. 

Mesmo a história tendo sido esta. A lição aprendida não foi só a palavra CAMA, 

entre outras coisas, o valor da solidariedade foi sentido por todas e todos naquela escola, e 

também fora dela, numa comunidade pequena certamente muita gente ficou sab

agora Daniela e Daiane não dormiriam mais “num pedaço de tapete no chão”. 

A segunda história, também foi contada pela Professora Nanci, refere-se ao fato da 

ola ser organizada de forma multi-seriada e das cria

ções com o processo de ensino-aprendizagem. Vamos ouvir a Professora: 

— Diogo sempre acaba mais rápido e pede: Oh tia, posso ajudar o Gabriel? O Diogo 

gosta de ajudar o Gabriel e eu acho ótimo, porque, às vezes, um coleguinha aprende 

melhor com outro coleguinha, do que com a gente. 

Esse relato mostra que em uma sala de aula os tempos são vários, como também são 

as histórias e os conhecimentos... Possibilita dizer também, que qu

so dialético (no sentido que Platão emprega o conceito de dialética) enriquece a 

produção de conhecimento. A solidariedade cria a possibilidade dos conhecimentos 

distantes, proximais, reais e outros que ainda não descobrimos, façam sentidos e fazendo 

sentido sejam entendidos, assumidos, assimilados... virem carne.   
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Uma terceira história de educação, relatada nessa mesma reunião, nos mostra a 

importância e a riqueza da solidariedade no processo de construção do conhecimento e na 

transformaç ha 11 

anos, é

Rodrigo me disse que está ensinando a mãe dele a escrever o nome.” 

R

odos os dias para que esse amor  à 

mob

o aparelho de som que o MST 

comprou

 eu trabalhei aquela música do “Feijão deu cacho...”, ou aquela “A chuva 

guarda a raiz...”. Nossa eles, cantam a música inteira... 

O q entender? O 

que será que essas formas s podem ensinar para nós 

da escola? 

 

UMA ESCOLA, QUE SE FAZ, EM MOVIMENTO 
Uma educação nossa, para nós!

ão social tão necessária em nosso país. Rodrigo, o nosso personagem tin

 filho de um casal de assentados, no Vitória do Povo. Sua mãe, é também, vítima de 

uma sociedade que exclui as pessoas de seus direitos mais básicos como o da escolarização. 

Mas Rodrigo não se conforma com essa situação. A Professora Nanci contou-nos que: 

“— 

odrigo com aquele gesto simples, mas profundo, aprendia talvez, sem saber, um 

ensinamento de Ernesto Che Guevara: “É preciso lutar t

humanidade existente se transforme em fatos concretos, em atos que sirvam de exemplo e 

ilizem.” 

Nesta mesma reunião, quando conversamos sobre 

 para a Escola, a Professora Angela nos falou:  

— Aquelas crianças tímidas quando soltam a voz... Você viu a Michele? E o Rodrigo...? 

Quando

ue significa não saber escrever nem ler, mas conseguir cantar e 

diferentes de saberes, de conhecimento
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(Foto: Maria da PUC – Escola do Acampamento Terra da Paz, BR 393 – Dorândia – B. Piraí – 2003) 

 
A educação do campo 

(Gilvan Santos) 
  

A educação do campo 
Do povo agricultor 

Precisa de uma enxada 
De um lápis e um trator 

Precisa educador 
Prá trocar conhecimento 

O maior ensinamento 
É a vida e seu valor 

Dessa história 
Nós somos os sujeitos 

Lutamos pela vida 
Pelo que é de direito 

As nossas marcas 
Se espalham pelo chão 

A nossa escola 
Ela vem do coração 

Se a humanidade 
Produziu tanto saber 

O rádio e a ciência 
E a cartilha do ABC 

Mas falta aprender 
A solidariedade 

Soletrar essa verdade 
Está faltando acontecer. 
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A escola, enquanto instituição, tem sido um lugar vazio de vida. A maioria parece 

uma prisão, muros imensos e altos, grades em todas as janelas, inspetores para garantir a 

“ordem”, nas horas de entrar, sair, término de períodos de aulas (talvez nos momentos 

menos importantes), tocam sirenes ensurdecedoras. Eu e o companheiro Eleidimar, fomos a 

uma grande escola de Volta Redonda falar sobre a Campanha Nacional pela Erradicação do 

Latifúndio. Ao sair de lá me perguntava: — Será, mesmo, isso uma escola?!!! 

A surpresa surgiu após rodarmos o quarteirão sem saber como entrar na Escola. Os 

portões (apenas dois) estavam trancados, não havia campainha, interfone, nada que 

possibilitasse comunicação com os que estavam dentro da Escola. Tivemos que telefonar à 

Secretaria para que um dos “disciplinários” abrisse o portão.  

Parece que aquele muro, mais do que cercar gente, tem objetivo de cercar o 

conhecimento. O conhecimento daqui não pode entrar, o de lá não pode sair. Vida e escola 

duas coisas diferentes! Como se o contágio dos conhecimentos fosse um perigo e como se 

na porta da escola tivesse aquela poça de água com cal virgem que fica nas porteiras das 

fazendas para evitar o contágio do vírus que transmite a febre aftosa. Cada portão de escola 

deve ter algo parecido que impedem professores/as e aluno/as de entrarem com os 

conhecimentos produzidos fora da escola, deve ser o mesmo que faz com que pais e mães 

de alunos/as entrem na escola com a certeza de que naquele espaço são menos. 

Ficamos comparando com a Escola do acampamento onde ele mora. Sem muros, 

sem cerca, sem sirene, sem inspetores, sem grades. Duas realidades totalmente diferentes, 

cada uma com suas particularidades. Na escola da cidade devem estudar milhares de 

alunos, os/as professores/as devem correr o tempo todo, o barulho dos carros, das fábricas 

deve competir com as vozes presentes... No acampamento algumas poucas dezenas de 
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alunos/as, o único professor trabalha com todos/as alunos/as em um único turno, o silêncio 

só é quebrado pelos passarinhos ou pelo berro dos bois, ou vacas do curral que não fica 

distante. Às vezes, dá até para ouvir o barulho dos ventos soprando as folhas das árvores. 

Tudo diferente? Não. A forma de organizar a escola e de conceber a educação pelo 

Estado, os Parâmetros Curriculares, é a mesma. Nesta constatação, uma denúncia — a 

escola pensada para o campo, desconsidera a realidade do campo. É uma escola pensada na 

cidade para o campo.  

Preocupados com isso um grupo de pessoas e entidades (MST, CNBB, UnB, 

UNESCO, UNICEF) tem se reunido para analisar as bases práticas e teóricas de que vêm 

sendo construídas em diversas experiências populares e para conclamar Por Uma 

Educação Básica do Campo! 

A primeira grande iniciativa neste objetivo aconteceu dos dias 27 a 30 de julho de 

1998, durante a I Conferência Nacional: Por uma Escola Básica do Campo, com a 

participação de 974, pessoas de todos os Estados. Este processo iniciou-se em 1997, depois 

do ENERA (Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária).  

Nestes dias de profundo aprendizado coletivo, ficou evidenciado que o Campo 

brasileiro é vivo. Nele moram milhões de brasileiros, em sua maioria, pertencentes às 

classes populares e dele dependem solidariamente outras milhões de pessoas e toda a 

sociedade brasileira. 

Mesmo sendo importante, o campo tem sido relegado ao último plano do 

desenvolvimento nacional. A sociedade brasileira olha para o campo como se olhasse para 

o atraso, para algo que deve acabar. Olhando assim, procura não enxergar a população que 

ali vive ou sobrevive.  

As políticas públicas de Educação e Saúde são apenas exemplos: ao estabelecer o 

repasse per capita para alunos/as, em turmas de 25 ou mais, a lei do FUNDEF praticamente 

estimulou o fechamento das escolas públicas em zonas rurais (redundância: escolas em 

zona rural só podem ser escola públicas); é mais barato, mais cômodo para as Prefeituras 

fechar as escolas rurais e trazer os/as alunos/as para escolas urbanas mais próximas. 

Além de ser mais barato, é mais coerente com o projeto do agronegócio. Na lógica 

desse projeto o campo não deve ser lugar de relações sociais, apenas de reprodução 



 183
 

econômica. Faz parte dele o esvaziamento do campo e, para isso, é importante que as 

“escolas rurais” sejam fechadas e transferidas para as cidades. 

O principal desafio da educação do campo tem sido:  
como garantir que todas as pessoas do meio rural tenham acesso a uma educação 
de qualidade, voltada aos interesses da vida no campo. Nisso está em jogo o tipo 
de escola, a proposta educativa que ali se desenvolve e o vínculo necessário dessa 
educação com uma estratégia específica de desenvolvimento para o campo (Por 
uma educação básica do campo: 1999, 24) 

 
Essa concepção de educação coloca outros desafios igualmente importantes, trata-se da necessidade de re-discutir o “tempo-espaço-
forma-conteúdo” da escola. A escola, hoje presente no campo, tem a maioria dos problemas das escolas urbanas e outros específicos 
da escola rural. Talvez, de todos, o mais grave seja a ausência de um currículo comprometido com um projeto do campo.  

Por outro lado, a população do campo tem se organizado em movimentos que 

procuram praticar uma educação comprometida com seus objetivos, construindo uma 

escola que seja pensada a partir da realidade, das necessidades e dos objetivos da 

comunidade camponesa. Uma educação que forme: 
pessoas integralmente desenvolvidas, com instintos sociais conscientes e 
organizadas, possuidores de uma visão de mundo refletida e íntegra, que tenham 
clara compreensão de tudo que corre ao seu redor, na natureza e na vida social; 
pessoas preparadas na teoria e na prática para todo tipo de trabalho, tanto manual 
como intelectual, plena, bonita e alegre. Estas são as pessoas para construir a 
nova sociedade socialista.  Krupskaya in: MST Boletim de Educação nº 4 
 

Assim, temos por todo o Brasil escolas em áreas indígenas, em assentamentos e 

acampamentos do Movimento Sem Terra (MST), em reassentamentos do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), além de Escolas Famílias em áreas com forte presença da 

pequena agricultura familiar. 

Quase desapercebidos, esses movimentos transitam como répteis na rede de 

educação. Por vezes, como ocupantes de um espaço que deveria ser seu mas não é, deveria 

ser legal mas não é, em outras, como protagonistas de um novo jeito de pensar e fazer 

educação e escola. 

Fazendo uma educação contra a lógica hegemônica, mesmo que, às vezes, tutelada 

por ela. No campo, apesar do desprezo dos governos, restam esperanças. Uma educação 

pública básica, onde o caráter popular supera o estatal, onde quem define o porquê, o quê, o 

como, o para quê, quando e onde se dará o processo de “ensinoaprendizagem”, sejam os 

sujeitos diretamente envolvidos na escola (Professores/as, alunos/as, pais e mães, lideranças 

populares...). Uma escola onde todos/as são chamados/as a dizer e onde todo/as têm o que 

dizer, onde todos/as são chamados/as para construir-ensinar-aprender. 
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Essa escola tem sido construída, tanto em sua estrutura física, quanto política, 

pedagógica e metodológica com rebeldia. As bases dessa rebeldia vêm sendo 

experimentadas por diversos movimentos sociais, escolas e profissionais da educação que, 

procurando outros caminhos, provocam novas práticas ou resgatam práticas que foram 

“esquecidas”.  

Na luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pela realização da 

Reforma Agrária, a terra encontrou a educação. A todo o momento, foi se percebendo que a 

luta pela terra era companheira da luta pela educação, pela saúde, pela defesa do ambiente 

sustentável. 

A necessidade de cuidar das crianças, de melhor entender com elas o que estava 

acontecendo com seus pais, com o Brasil, com a luta, foi apontando a necessidade da 

construção de um jeito inédito de fazer escola, tanto no espaço físico, quanto nas propostas 

pedagógicas e nas metodologias. Escolas de lona e bambu, com quadros de tábuas 

improvisadas riscadas com giz ou carvão; cujo espaço e forma só fazem lembrar escola 

porque mantém o lócus do conhecimento, do saber, do ensinar e do aprender. 
Nessas condições, a Escola extrapola a escola e transforma, em movimento, o próprio Movimento em escola. De forma que, na 
Pedagogia do MST, Escola é mais que escola (Caldart: 2000). 

A proposta educacional do MST combina uma forte pressão social pelo direito à 

escola, para setores da população aos quais esse direito tem sido negado. 

Como vimos anteriormente, o projeto do capital para o campo prescinde do direito à 

escolarização, quando muito, dizem ser suficiente a conclusão do 1º grau, para o 

desempenho das tarefas técnicas mais complexas do campo. 

De outro lado, desde as primeiras lutas, o MST incorporou em seu programa a 

defesa de uma escola pública gratuita e de qualidade para todos e todas.  

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais sempre valorizaram e fazem questão que 

seus filhos e filhas freqüentem a Escola. Um dos maiores orgulhos de uma família é poder 

dizer que seu filho está estudando, que vai se formar. 

Ao mesmo tempo, muitos/as não tiveram a oportunidade de freqüentar a escola. A 

questão do acesso à escola ainda é grave no campo. Em outro trabalho me refiro a Escola 

do campo como um “lixo (pelas condições físicas) e luxo (pela dificuldade de acesso)” 

(Gonzaga, 2001). 
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Outros/as conseguiram transpor essas barreiras e entraram na escola, mas não 

permaneceram por muito tempo e logo tiveram que sair. 

Mas persiste uma crença de que a escola é um lugar de ascensão social. Uma crença 

baseada em dados empíricos concretos, nem todos/as que conquistaram o “sucesso” 

escolar, repetiram esse sucesso na sociedade. Mas quase todos que “fracassam” na escola 

“fracassam” na sociedade. Ou, talvez, podemos dizer o contrário os que “fracassam” na 

sociedade, “fracassam”, também, na escola? 

O sonho dos trabalhadores é uma escola que ensine aos seus filhos e filhas, o 

mesmo que ensina aos filhos do patrão. Sonham que seus filhos estudando em uma “boa 

escola” vão ter um “futuro melhor” 

Assumindo a culpa pelo próprio fracasso, como já falamos, aliviam o processo 

escolar de qualquer responsabilidade. Em geral, não se questionam as razões do fracasso 

escolar. Aceitam a idéia que o problema não é o método, afinal os filhos dos patrões 

(patrõezinhos) aprendem. O problema, então, está em si próprio que “não são feitos para 

aprender”. 

O interessante é que, o poder da escola é tão forte que, não são poucos os 

depoimentos de colegas sobre as resistências dos pais, quando tentam fazer uma escola 

mais voltada para as realidades das classes populares. A “escola boa” é aquela que reprova 

e pune os alunos. 

Entretanto, ao participar de ambientes que possibilitam a “des-naturalização” do 

poder da escola, começam a questionarem-se. 

Um dos questionamentos mais conhecidos ao projeto hegemônico de escola foi 

realizada por um camponês em entrevista a Brandão, Antônio Cícero. Ao ser questionado 

sobre a Escola, sobre a educação, respondeu: “A educação que chega pro senhor é a sua, é 

pros usos do seu mundo. Agora, a minha educação é a sua. Ela tem saber de sua gente e ela 

serve pra que mundo? Não é assim mesmo?”. 

Então a luta pela educação que o MST começou a fazer, desde o início da sua 

história, era uma luta pela escola, mas qual escola? O Movimento sabia da importância da 

escolarização, mas sabia que não podia ser qualquer escola. Não podia ser a escola que 

Ciço denunciou, como a escola que serve para reproduzir o pensamento e os valores 

capitalistas. 
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Em 1987, no Espírito Santo, aconteceu o Primeiro Encontro Nacional de 

Professores e Professoras de Assentamentos, segundo companheira Izabel (MST-PR)74 

“participaram professoras de 7 estados para se perguntarem que escolas queremos? 

Sabíamos a escola que não queríamos, mas qual escola a gente queria?” 

A partir deste encontro uma comissão começou a organizar, aquele que seria o 

primeiro material documento coletivo do MST sobre Educação do MST. Aprovado no 6º 

Encontro Nacional, o documento, definia como linha política cinco eixos (MST, 2005: 29):  

- a compreensão de que as escolas deveriam estar comprometidas com a transformação 

social e a formação de militantes do MST; 

- o desenvolvimento de uma proposta de educação que proporcione às crianças, 

conhecimentos que permitam enfrentar os problemas da sociedade na qual vivem. Sobre 

esse ponto a companheira Izabel, falou no ENERA,  citando José Marti “Nós precisamos 

conhecer para resolver os problemas”, para em seguida prosseguir: “Não adianta, eu saber 

que uma arroba pesa 15 quilos se isso não resolver meu problema” 

- o terceiro ponto estabelece alguns princípios para a prática nas escolas de 

assentamento/acampamento: trabalho e organização coletiva, integração com a comunidade 

assentada/acampada; formação integral; prática da democracia como parte essencial do 

processo educativo; professor/a integrado com o MST e o assentamento; escola como 

construtora, desde já, de um projeto alternativo de vida social, metodologia baseada na 

dialética do conhecimento. 

- produzir coletivamente a base de conhecimentos científicos necessários para o avanço da 

produção e da organização nos assentamentos 

- ampliar e fortalecer a relação  escola, assentamento e MST. 

 Esse mesmo documento trouxe algumas orientações em relação à educação, entre as 

quais destaco: 

- pauta geral sobre educação a ser apresentada aos Governos dos Estados e Prefeituras 

exigindo: criação de escolas nos assentamentos, acesso de todas crianças acampadas 

/assentadas à escolas, legalização das atividades escolares desenvolvidas nos 

acampamentos e assentamentos, contratação de professores do MST, respeito aos princípios 

                                                 
74 Exposição durante o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, Faixinal do Céu 
PR 08/06/2004.  
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pedagógicos do Movimento, autonomia dos assentamentos sobre a gestão e processo 

pedagógico das escolas; inclusão nos calendários escolares de tempo para atualização 

pedagógica de professores/as; 

- formação e titulação de Professores/as de acordo com os princípios do MST; 

- desenvolver programas de alfabetização de jovens e adultos 

 Neste mesmo ano de 1991, uma outra publicação, “O que queremos com as escolas 

dos assentamentos”, (MST, 2005 pp 31-50) começava a sistematizar o que já aparecia como 

uma Pedagogia do MST. O Movimento, através de suas práticas, começava a acumular uma 

experiência prática e teórica sobre um jeito de fazer escola. A pergunta que escola 

queremos começava a ser respondida. 

A Escola do MST é uma escola inserida nas contradições da luta pela terra. Uma 

escola inserida na sociedade capitalista, mas que se revolta contra ela e busca novas 

possibilidades de viver e valores. 

A escola que o MST quer, educa a partir da realidade, uma escola onde professor/as 

e alunos/as trabalham juntos; que crie possibilidades para que os/as alunos/as se 

desenvolvam plenamente, que incentive os valores do trabalho, da solidariedade, do 

companheirismo e do amor à causa do povo. 

A escola que o MST quer é radicalmente comprometida com a construção de uma 

nova sociedade. Para isso tem que formar quadros para o MST e outros movimentos 

sociais. A educação dessa escola tem que ter a capacidade de permitir que seus alunos/as 

compreendam a sociedade na qual vivem, para isso educadores/as-educandos/as devem 

estudar e participar das lutas. Devemos aprender com as letras e com a história, mas 

também, com os movimentos dos trabalhadores. 

A experiência do MST, mostrava que para essa escola acontecer são necessários a 

pratica de alguns objetivos: ensinar a ler, escrever e calcular a realidade; ensinar fazendo; 

construir o novo; preparar igualmente para o trabalho manual e intelectual; ensinar a 

realidade local e geral; gerar sujeitos da história e preocupar-se com a pessoa integralmente.  

Ao pensarem as escolas em assentamentos/acampamentos, os responsáveis pela 

educação deveriam considerar os objetivos citados no parágrafo anterior. A escola tem que 

ser um lugar apropriado e construído pelos sujeitos que a formam. Deve estar integrada 

com a comunidade. 
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A experiência prática e os aprendizados teóricos, com os quais o MST dialoga, 

apontava para alguns princípios pedagógicos:  

- combinação de estudo com o trabalho, os/as alunos/as devem cuidar da escola, ajudar a 

sustentá-la  serem sujeitos/as de sua gestão e manutenção, as tarefas da escola devem ser 

também dos/as alunos/as; 

- o processo pedagógico deve estimular a organização dos/as alunos/as, estimulando 

trabalhos em grupos com planejamento e avaliação; 

- a escola deve estimular a participação dos/as alunos/as em todos os espaços da vida 

social; 

- engajamento da escola na comunidade e da comunidade na escola; 

- o processo pedagógico deve partir da prática, da realidade local, incorporando outros 

saberes que ajudem a compreensão, cada vez mais ampla, das questões que envolvem a 

sociedade e a natureza; 

- todo/a professor/a deve ser um militante envolvido no processo de mudança social; 

- todos/as devem se educar para o novo. Deve ser uma escola teimosamente alegre. 

 Esses primeiros documentos mostram o ponto de partida das práticas e dos 

pensamentos da Educação do MST. Como toda elaboração teórica é um horizonte para 

aonde as ações tentam se guiar. Porém, o MST sempre aprendeu que deve “aprender” com 

sua história. 

 Lembro-me uma vez, em um debate na UERJ, quando um aluno me perguntava se 

eu não achava estranho que documentos do MST se referiram a teóricos de linhas 

completamente diferentes. Respondi que o MST é um movimento plural, com uma 

diversidade fantástica regional, econômica, cultural, social, enfim, em todos os aspectos e 

que eu não acreditava que um único teórico ou uma única teoria servisse para uma escola 

no sertão de Sergipe e outra nos Pampas Gaúchos. 

A educação no MST tem essa riqueza, foi sendo teorizada a partir de alguns 

princípios, mas principalmente pelo que as práticas demandavam. Uma teorização coletiva, 

resultados de experiências diversas, que tem criado uma pedagogia própria, um novo jeito 

de fazer educação e de fazer escola. 
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Passaram-se muitos anos entre esses primeiros documentos e a realidade atual. 

Várias outras sistematizações têm sido elaboradas, mas, fundamentalmente, as idéias 

básicas continuam as mesmas. 

Uma escola vinculada com um projeto de sociedade, que possibilite a todos e todas 

acesso aos conhecimentos de ponta, às descobertas científicas, mas que não se recusem os 

saberes socialmente produzidos. Uma escola que estimule a organização, a participação e a 

co-gestão, o que implica em responsabilidades e trabalhos coletivos. 

Os alunos das escolas do MST, não são passivos. Lavar a louça individual, arrumar 

a sala de aula, limpar a escola e outras tarefas podem e  devem ser responsabilidades dos/as 

alunos/as, assim como discutir os projetos pedagógicos os ‘conteúdos’ e ‘métodos’. A 

escola, responsabilidade de todos, deve ser assumida coletivamente pelo Movimento e por 

seus participantes. 

A dimensão do trabalho na escola assume importância maior no momento de 

embate com o projeto do agronegócio. A proposta agroecológica deve tomar e ser tomada 

pela escola. A escola comprometida com a agroecologia tem que re-pensar suas práticas, 

reciclar o lixo, ensinar as práticas ecológicas, recuperar os saberes locais, dialogar com as 

experiências científicas que buscam a sustentabilidade econômica, social e cultural. 

Essa escola recoloca o direito de aprender, o direito ao acesso à escola ao lado do 

direito de ser sujeito do seu próprio conhecimento. Uma educação que não é do outro, que 

não é para o outro. Não é uma educação pensada para e na cidade e ‘jogada’ no campo. Não 

é um processo que desconsidera as realidades daqueles que dela participam. 

Diria Ciço para Carlos Brandão “a minha escola é minha escola e não serve para a 

sua realidade, da mesma forma que a sua escola é a sua escola e não serve para mim”. Ciço 

nos ensina que a escola tem que ser diferente, porque temos realidades diferentes. Mas 

Ciço, também nos ensina que a escola tem que ser diferente para possibilitar a todos e todas 

o direito de dizer a sua palavra e não de ouvir ‘a sua’ palavra dita por outros. Esse ainda é 

um desafio das e para as escolas do campo. 

Tem uma outra dimensão da escola que vai se tornando na prática, que gostaria de 

chamar a atenção. Mais uma vez, a idéia da solidariedade como fundamento da ação. 
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Não são poucos/as os/as educadores/as que vão se alfabetizando ao alfabetizarem. 

Com isso, o Movimento estimula dois movimentos educativos, alfabetiza os jovens e 

adultos e escolariza os educadores. 

Há alguns processos importantes de serem observados nesses movimentos. 

Inspirado em Freire (2000), os diria assim: 

- ensinar exige conhecer o/a outro/a, como membros de uma mesma comunidade 

educador/a-educando/a se conhecem, falam as mesma língua, tem o mesmo universo de 

preocupação; 

- ensinar exige aprender, enquanto ensino, aprendo. Enquanto aprendo projeto o ensinar; 

O processo pedagógico dessas trocas entre saberes, quase iguais, é por muitos 

considerado perigoso. Pode, o/a educador/a, ‘sabendo pouco’ ensinar ‘errado’. Às vezes, 

acontece mesmo. Mas o intercâmbio de saberes pouco hierarquizados (o ‘professor’ que é 

também aluno) permite uma desconfiança mútua. Uma incerteza de quem ensina e, 

também, de quem aprende. 

Aí eu me pergunto: mas essa incerteza não deveria estar presente sempre? Cada ato 

de ensinar não deveria ser, também, um ato de suspeitar? Cada vez que ensino algo não 

devo também aprender? 

Talvez essas questões possam ser respondidas com a racionalidade. Mas eu prefiro a 

mística, a magia. A magia de Luisinho, cujo o diálogo abriu essa dissertação, mas também 

a magia de tantos outros/as educadores/as de Jovens e Adultos que se desafiam a ensinar, 

mesmo antes de aprender, e ensinando aprendem juntos: 
 
Jair – MT A melhor coisa do mundo para mim, além de ser Sem Terra é ser 
educador de EJA. Sou filho de uma família muito humilde do interior, com muita 
luta consegui terminar o primeiro grau. 
Fui para a cidade, fui para a escola e fui muito discriminado, trabalhei como 
servente de pedreiro, comecei a participar da Pastoral da Criança e através da 
Pastoral fui trabalhar na Prefeitura, um projeto de tijolo ecológico de terra e 
cimento. Lá conheci um companheiro do MST, que ficava falando do MST. Seis 
anos depois fui acampar, comecei participando do setor de produção e depois fui 
para o setor de educação. Fui educador de EJA voluntário e depois trabalhei no 
PRONERA. Já alfabetizamos 90% dos analfabetos dentro do nosso 
acampamento. Eu comecei a respirar educação, a alimentar educação e hoje a 
equipe de educação já atingiu quase todo os acampamentos de nossa região. 
 
Irana – RS tenho 15 anos de MST, sou filha de pequenos agricultores. Por ser de 
família muito numerosa estudava até a 4º  ou 5º série e para as mulheres tinha 
duas opções, ou casava com 15 ou 16 anos, com um sem-terra, de preferência, ou 
trabalhava como empregada doméstica. Atuei no início na Alfabetização de 
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Adultos, naquela turma que foi aberta com a presença de Paulo Freire. Depois até 
o ano passado trabalhei no setor de formação, nunca mais estudei. Mas os 
companheiros cobravam da gente, eu achava que não era necessário, mas a 
companheirada insistia. Aí, através do setor de educação, montamos uma turma 
de ensino fundamental para dirigentes e aí formamos na 8º série, com uma turma 
muito bonita com gente de 20 a 80 anos. Nós fomos para lá querendo tirar a 8º 
série. Não pensava nesse negócio de método, de conhecimento etc. Só que nos 
primeiros dias nós vimos que não ia ser bem assim. Chegamos para a professora e 
pedimos para ela nos ensinar as regras de português e ela disse: a única regra que 
vou passar para vocês é que vocês leiam muito e escrevam muito. Agora nós 
estamos fazendo EJA Ensino Médio junto com os companheiros e companheiras 
de Santa Catarina, Paraná, São Paulo etc. 
 
Darci – SC – eu tenho uma história meio assim; eu sou alfabetizado, 
alfabetizando. Meu tempo de escola foi meio traumatizante porque eu estudava 
na escola onde só eu era acampado. Fui muito discriminado dentro da sala de 
aula. Foi no MST que eu acabei de me alfabetizar e alfabetizei, isso era em 1991, 
no MST, no EJA. Hoje eu faço de 5º a 8º série, hoje eu amo a EJA e o MST. [se 
emociona e não consegue mais falar]. 
 
Depoimentos durante o ENERA regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste Faxinal do 
Céu, Paraná, em 08/06/2004. 
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ALGUMAS PALAVRAS PARA CONTINUAR NOVOS DIÁLOGOS 
A “produção social” social do sem-terra e os dilemas do MST 

 

 
 

Já negaram tudo que bem pouco resta 
nova teoria já dizem que tem 

Tentam iludir os que tudo fazem pra que se 
acomodem e parem também. 

Qualquer discurso já é uma ameaça 
e se for na praça correndo já vem 

Não andamos muito mas sabemos agora 
Já disse o poeta "quem sabe faz a hora" 

e não se espera por quem já não vem. 
Já disse o homem que depois 

morreu e ficou na memória. 
Que existe uma coisa na roda da história 

que uma camada pra trás quer rodar. 
Mas estes não servem 

pra pôr suas mãos nesta manivela 
ficarão à margem olhando da janela 

a luta do povo esta roda girar. 
0 que os outros fizeram já não vale nada. 

Já não sabem mais o que mesmo dizer. 
Querem construir a nova sociedade 
buscando no voto o sonhado poder 

A luta de classes já não existe 
Mas quem faz resiste e procura vencer. 

Por mais que se queira transformar em nada, 
saibam que a história é como a madrugada, 

quem acorda cedo faz o amanhecer. 
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A luta pela reforma agrária, no Brasil, é a luta contra uma rede de poder e contra a 

reprodução do sistema político, tal como ele é. 

Segundo Martins (1997) a questão agrária começa a surgir, no Brasil, a partir de 

1850 com a primeira lei de terras. Essa lei promoveu uma reforma agrária ao contrário. 

Enquanto nos Estados Unidos, nesta mesma época, foi instituída uma lei que estimulava a 

ocupação de terras não utilizadas. No Brasil implantou-se “um regime de propriedade que 

impedisse o acesso à propriedade da terra a quem não tivesse dinheiro para comprá-la” 

(15). Os pobres poderiam ter acesso a terra, desde que, trabalhassem e poupassem para 

adquiri-la. 

A lei de terras foi criada para proteger a propriedade da terra. Como a pressão para a 

“libertação” dos escravos era muito forte, surgia outra preocupação: como garantir mão de 

obra para as fazendas? A solução encontrada na época foi impedir o acesso dos escravos à 

terra. Sem a terra eles teriam que continuar se submetendo ao trabalho nas fazendas. 

(Martins, 1997: 16) 

A partir da segunda metade do século XIX, começou-se a viver, no Brasil, o sistema 

do colonato. Os trabalhadores moravam na mesma fazenda em que trabalhavam. Em geral 

tinham uma pequena parcela de terra próxima a sua casa, onde produziam “lavouras 

brancas” (feijão, milho, arroz etc) em “parceria” com o proprietário da terra. Trabalhavam 



 194
 

na grande produção de café, cacau, cana-de-açúcar e “nas horas vagas”, ou com outras 

forças de trabalho da família, cultivavam essas pequenas roças. 

O uso da terra do patrão para reproduzir parte de sua força de trabalho criava, na 

visão de Martins, uma “pobreza peculiar. O trabalhador produzia diretamente seus próprios 

meios de vida, não passava fome. O mundo pobre do caipira e do sertanejo era um mundo de 

fartura” (Martins, 1997: 19) Porém, o colono não era um consumidor e isso passou a ser um 

problema para os setores industriais que começavam a se expandir no país. 

Diferente de outros países, no Brasil, “nunca se configurou ... um conflito histórico 

significativo entre os industriais e os grandes proprietários de terra que tornasse inadiável as 

reformas sociais e políticas, em especial a reforma agrária” (Martins 1997: 20). Ao contrário, 

na visão de Martins (Martins, 1997: 20-21), o processo de modernização no Brasil 

aconteceu no plano econômico, sem grandes alterações no político e social. Eu diria mais, o 

processo de modernização econômica, em nosso caso, significou, e continua significando, 

um retrocesso social. 

A partir da segunda metade do século XX, inicia-se um grande incentivo para “a 

modernização tecnológica das grandes fazendas” com a substituição dos cafezais velhos e 

pouco produtivos e a implantação de outros cultivos ou de pastagem. 

Esse processo, demandava mais terra e menos força de trabalho, provocando a 

expulsão dos colonos residentes (Martins, 1997: 21) e o surgimento do “proletário agrícola” 

que não mora mais na fazenda e que ocasionalmente tem sua força de trabalho comprada 

pelo fazendeiro. Repete-se, assim, uma constante em nosso processo social: a produção de 

excedentes populacionais em proporções maiores que a capacidade de sua absorção no 

mundo do trabalho. 

Esse excedente populacional não tem lugar estável no trabalho, nem na vida. 

Sobrevivem precariamente na “economia marginal”. Ele 
surge nas favelas, surge nas beiras de rua das cidades do interior, surge nos 
aglomerados urbanos de péssimas condições de vida, invasões, cortiços, etc. 
Surgem até as aglomerações urbanas temporárias [...] cujos habitantes, em parte, 
vêm do Nordeste por seis meses cada ano para trabalhar na cidade, ganhar algum 
dinheiro, voltar para a casa e sustentar a família (Martins, 1997: 22) 
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Se, com o fim do regime escravocrata, as elites brasileiras optaram pela não 

realização da reforma agrária, agora, novamente, as mudanças na forma de produção 

“impôs mudanças radicais nas relações de trabalho, os proprietários de terra rejeitaram a 

necessidade de fazer mudanças correspondentes e adaptativas no direito de propriedade. 

Recusaram-se a fazer a necessária reforma agrária”. (Martins, 1997: 23) 

A aliança política dos latifundiários como os industriais torna-se, também, uma 

aliança econômica. A antiga oligarquia rural continua administrando o aparelho estatal, mas 

transfere a posse da terra, através de venda ou arrendamento, para os setores financeiros e 

industriais. 

Os trabalhadores, que já lutavam por mudanças sociais durante o período colonial 

e escravocrata, por meios dos quilombos e das lutas messiânicas (Canudos entre outras), 

resistiram, também, ao fim do colonato. Nesse período, se destacaram as lutas das Ligas 

Camponesas no Nordeste, mas aconteciam vários conflitos locais entre “posseiros” e 

“grileiros”. No Sul os filhos de pequenos produtores, em especial os imigrantes, que com o 

crescimento das famílias, a parcela de terras, onde foram assentados na origem do processo 

imigratório, já não eram mais suficiente. 

O Golpe militar de 1964, em grande parte motivado pelas crescentes mobilizações 

populares pela reforma agrária, prometeu realizar uma mudança na estrutura fundiária. 

Promulgaram então, o “Estatuto da Terra” uma lei bastante ‘avançada’, mas que nunca foi 

utilizada para resolver a questão agrária. Ao contrário, servia para criminalizar a luta pela 

terra. 

O governo militar fazia desapropriação quando havia conflito e ao mesmo tempo 
botava na cadeia as cabeças do conflito porque eram, segundo eles, comunistas. O 
Estatuto da terra foi usado para desmontar as tensões sociais no campo e não para 
resolvera questão agrária; foi utilizado para resolver a questão política sem 
resolver a questão agrária (34) 
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O que justifica uma concentração de terras tão irracional? Por que as elites 

brasileiras se recusam a fazer a reforma agrária? 

A propriedade da terra, no Brasil, tem sido utilizada como reserva de valor e de 

poder. Não preocupa, a elite brasileira, as graves conseqüências políticas e sociais da 

questão agrária. Ao contrário, elas se alimentam disso. Dominam o Estado brasileiro e o 

colocam a seu serviço. Privatizam o espaço público. 

Para o modelo de desenvolvimento econômico e político que vem sendo 

implantado em nosso país, é mais confortável praticar políticas compensatórias (como os 

sistemas previdenciários rurais e as “bolsas”, que os governos insistem em chamar de 

distribuição de renda) do que realizar uma política de reforma agrária distributivista. 

Mas, por quê? 

Porque a realização de uma reforma agrária, mexe com as estruturas política e 

sociais de nossa sociedade. Ela acaba com a idéia de favores e, possibilita, a emergência de 

direitos, colocando em risco a política clientelista. 

Por outro lado, como já falamos, a concentração da terra não se coloca mais como 

um problema para o desenvolvimento do capital no campo brasileiro. A questão agrária 

antes de ser uma questão econômica, é política e social. 

Não sendo, a questão agrária, um problema do capital; a realização da Reforma 

Agrária depende da capacidade dos trabalhadores em  realizá-la: 

 
Minha posição é que a Reforma Agrária do ponto de vista do desenvolvimento 
capitalista, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas no campo 
não é mais uma necessidade, seja para a burguesia, seja para as classes 
produtoras. Isso não quer dizer que ela não seja uma possibilidade. Quer dizer 
apenas que a Reforma Agrária hoje, na década de 80, é uma necessidade dos 
trabalhadores rurais, não mais do patronato brasileiro. Se houver reforma agrária 
ela será feita pela luta dos trabalhadores, não mais pela necessidade intrínseca do 
desenvolvimento capitalista. A possibilidade de essa reforma agrária ser feita de 
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forma massiva me parece que se prende exatamente à correlação de forças entre o 
conflito capital trabalho no campo brasileiro (Silva, 1994: 142) 
 

Entretanto, entre os setores tradicionais que se propunham a organizar os 

trabalhadores, a realização da reforma agrária era vista com desconfiança. Viam-na como 

uma reforma burguesa, que reproduziria no campo uma classe de camponeses, em contra-

posição ao processo de proletarização. 

Vários setores da esquerda tradicional, ligados a Terceira Internacional Comunista, 

entendiam como positivo o fim do sistema de colonato e o aparecimento dos proletários 

rurais. Compreendiam que, nesse processo, os trabalhadores deixariam de ter “vínculos de 

dependência pessoal em relação ao fazendeiro” e da “servidão ideológica que nele nega o 

indivíduo, o sujeito de contrato e igualdade, como nele e para ele a cidadania” (Martins, 1997: 

23-24)  .  

Não percebiam, entretanto, que a “exclusão integrativa e marginal” a que eram 

submetidos os ‘novos proletários’ “não politiza nem anima a possibilidade da revolução social. 

Antes, a freia” (Martins, 1997: 23). 

Esses setores da esquerda tinham como certo a idéia do fim do campesinato e com 

ele o rompimento definitivo com o “passado”. “a mudança social mais impressionante e de 

mais longo alcance da segunda metade deste século, e que nos isola para sempre do mundo 

passado, é a morte do campesinato” (Hobsbawn, 1995: 284, sublinhado nosso) 

Duas idéias equivocadas nessa tese: uma de que o campesinato representa o atraso, 

o passado; a segunda, o anúncio apressado da morte do campesinato como forma de 

organização econômica, política e social. 

A idéia de que o campo deveria ser formado por unidades econômicas com grande 

extensão territorial era comum, tanto à parte da esquerda, quanto a setores da direita. A 

diferença estava na concepção da gestão dessas unidades, de forma coletiva ou individual. 

Esses setores da esquerda não questionavam as conseqüências ambientais e os 

reflexos nas relações sociais da presença do latifúndio em nossa sociedade. Entendiam-na 

como um resíduo feudal presente em nosso meio. Portanto, o desenvolvimento ‘natural’ do 

capitalismo tenderia a resolver esse problema. 

Por outro lado, outros setores da esquerda (influenciados por concepções Maoístas) 

viam a questão agrária de forma meramente tática. As demandas dos trabalhadores rurais 
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possibilitariam a realização de lutas radicalizadas e, por meio delas, viam a possibilidade de 

influenciar a correlação de forças nas cidades e assim promover a “revolução socialista”. 

A emergência no início da década de 80 de um Movimento com as características 

do MST, um movimento de camponeses que, via na reforma agrária a possibilidade de 

construir uma nova sociabilidade no campo, produz algumas questões que se tornam 

grandes desafios: como podem os camponeses, que já estavam assassinados pela teoria, se 

erguerem em um Movimento tão forte? A agenda da reforma agrária é, ainda, atual no 

Brasil? Qual reforma agrária, a de um modelo capitalista ou uma proposta socialista? 

Essas questões marcam fortemente o debate teórico, a forma organizativa e as ações 

do MST nos últimos anos.  

Como já mostramos anteriormente, a questão agrária vem se complexificando e 

incorporando outras dimensões em seu programa, trazendo novas demandas organizativas 

para o MST. 

Entre estas questões faço referência especial ao que tenho chamado de 

“dilemas/desafios do MST”. Decorrente, muitas vezes, das tensões entre a luta contra-

hegemônica e as possibilidades-impossibilidades práticas de sua concretização. 

Essas tensões, entre lutar contra e ao mesmo tempo estar inserido na sociedade 

capitalista, reproduzem dentro do Movimento concepções e ações que se colocam em 

contraposição aos seus objetivos. Não são questões novas para a esquerda, mas que se 

apresentam e re-apresentam como questões permanentes, para as quais ainda não se tem 

dado atenção necessária. São por exemplo as questões subjetivas, das dimensões e 

necessidades pessoais de cada companheiro e companheira. Às vezes, de tão envolvidos nas 

questões macro nos descuidamos das relações humanas. 

Questões importantes quando pensamos um projeto educativo contra-hegemônico. 

Devemos nos cuidar para não reproduzirmos as mesmas lógicas que nos trouxeram ao atual 

período histórico. Temos chamado, dentro do MST, essa questão de “acúmulo”. Dizemos, 

ao ver que em um acampamento ou assentamento se repetem as mesmas práticas do 

latifúndio, que não estamos acumulando no sentido de mudar as relações sociais. Ou 

“desafios” que precisamos transpor. 
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Mas também, nas relações políticas e organizativas, corremos o risco de substituir 

os fins pelos meios. Essas questões foram tratadas por Bogo (1999a e 1999b 38-50) como 

“Lições Históricas da Luta pela Terra”. Elas surgem em um momento especial do MST, 

quando ganha uma forte projeção nacional e corre o risco de reproduzir os mesmos 

equívocos de outros movimentos: pragmatismo, burocratismo, economicismo, isolamento 

da sociedade e outros. 

Bogo (MST 1999b) ressalta algumas lições que, em sua visão, o MST já superou, 

entretanto, chama atenção para uma permanente ‘vigilância’. São tensões do tipo: a) 

organizar a luta pela terra, apenas, em torno de questões econômicas; b) a falta de 

autonomia; c) negociar com o Estado, sem a pressão da massa; d) isolamento da sociedade, 

e) coorporativismo e não os interesses de classe; f) realizar lutas apenas no plano local, sem 

perceber o espaço nacional e a luta antiimperial; g) acreditar apenas nas lutas espontâneas, 

abandonando os princípios organizativos e a luta revolucionária; h) acreditar apenas no 

movimento das massas, sem construir organizações de massas; i) organizar lutas 

reivindicatórias, sem considerar a cultura do povo; j) priorizar apenas os instrumentos e não 

o objetivo estratégico; k) fazer ações para ter visibilidade, desarticuladas com o plano 

estratégico; l) atuar burocraticamente, sem fazer uma análise da correlação de forças; m) 

cair no caudilhismo, deixando de formar quadros. 

Outras questões têm surgido como desafios permanentes. Como organizar o 

Movimento? Como organizar o trabalho (coletivização x unidades familiares x o que fazer 

com o trabalho artesanal)? Como fazer uma formação dialógica? Como manter, 

economicamente, a organização e a luta? 

O MST tem optado por uma organização de tipo leninista com uma forte direção 

política, capaz de centralizar e direcionar as lutas. O problema é que as leituras leninistas, 

em geral, não reconhecem nos camponeses capacidade de se auto-organizarem. 

Durante nossas reuniões eu tratava dessa questão utilizando a analogia com uma 

girafa: pés (base) no barro, um pescoço (militância) muito grande, e a cabeça (direção) nas 

nuvens – que nem sempre enxerga os pés. Se por um lado o MST supera a divisão 

taylorista ao trazer toda a família para a luta (conforme já falamos), de outro reproduz o 

taylorismo ao estabelecer uma relação base – militância – direção. 



 200
 

Percebendo o risco de aprofundar esse processo, desde o IV Congresso Nacional, o 

Movimento vem investindo na prática de uma forma mais horizontalizada de organização. 

A chamada “nova organicidade”, que valoriza a participação de toda a base nas instâncias 

de decisão do Movimento. 

A “nova organicidade” começou pelo estímulo à nucleação das famílias acampadas, 

à participação de todas elas nos setores e à recomposição das direções não mais tendo por 

base somente a territorialidade, mas também, a quantidade de famílias envolvidas na luta. 

Outras mudanças efetivas foram: - paridade de gênero em todas as instâncias, desde os 

núcleos de família até a direção nacional; - consultas às bases, em forma de mutirões, e a 

ampliação dos espaços formativos com a organização de cursos massivos e a 

implementação do “Programa Nacional de Formação”, nos acampamentos e assentamentos. 

A implementação dessas alterações na organização ampliou o número de 

participantes nas instâncias mas ainda não resolveu e nem resolverá, a permanente tensão 

entre os interesses imediatos dos participantes da luta pela reforma agrária (que, muitas 

vezes, buscam tão somente, respostas para seus problemas econômicos) e as demandas 

sociais e políticas apresentadas no programa de reforma agrária do MST. 

Decorre desta questão uma outra, sobre a qual já falamos: os tempos diferentes entre 

os que estão no acampamento, sonhando com a conquista da terra, e o tempo político para a 

realização desse sonho. São três tempos, não sincronizados, o dos acampados, o do 

Movimento e o da burocracia. 

Muita gente entra no MST, sonhando somente com em “ganhar” um pedaço de terra 

e tocar sua vida (Martins: 2003). Não querem ‘mudar’ o mundo, ao contrário, querem poder 

mandar, querem reproduzir em seu lote, as mesmas relações que lhe eram imposta pelo 

patrão. Porém em movimento podem, ou não, descobrir novas possibilidades. 

Outra questão que tem aparecido de forma constante na luta pela terra (vide o filme 

Terra e Liberdade) é a contradição entre a unidade de produção familiar e a coletivização. 

Seria contraditório com o projeto socialista, a existência de “unidade de produção” que não 

fosse coletivizada? A história do MST é impressionantemente rica sobre essa questão. Não 

vamos conseguir esgotá-la nesse debate. Mas quero apresentar alguns aprendizados a partir 

de duas experiências da Regional Sul Fluminense do MST: o Projeto de Assentamento 
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Fazenda do Salto, doravante PA Salto, em Barra Mansa e a Comunidade de Luta pela 

Terra: “Terra Livre”, doravante “Terra Livre” em Resende. 

O PA Salto foi conquistado em 1997, a partir de uma intensa luta do MST junto 

com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra Mansa e Região, com a Igreja Católica 

(Diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí) e outros setores da sociedade. Era grande a 

resistência do INCRA em desapropriar a fazenda alegando, entre outras questões, que o 

relevo inclinado que dificultaria a exploração econômica e o assentamento de um número 

de famílias que justificasse o investimento no assentamento. 

A solução, única, apresentada pelo INCRA é que as famílias aceitassem a 

exploração coletiva da terra. Sem outra opção, as famílias aceitaram. Com a ajuda do MST 

construíram uma Cooperativa e se organizaram em núcleos de produção. Essa seria a base 

da gestão coletiva do assentamento. 

A imposição do INCRA não considerou que toda forma de cooperação deve ser 

desenvolvida a partir das necessidades dos trabalhadores e suas experiências vividas. As 

famílias que constituíram o Assentamento do Salto vieram de vários Municípios do Estado 

do Rio de Janeiro com experiência de vida e sonhos diferentes, portanto, nem todas sentiam 

a necessidade de participar de uma das formas mais complexas de cooperação (gestão do 

trabalho e da terra).  

Diante disso o processo coletivo foi se perdendo. O que deveria pressupor um 

amplo espaço de participação de todos foi, aos poucos, se tornando imposição de alguns, 

com a conivência de órgãos públicos, sobre outros. A isso juntaram-se o oportunismo e as 

frustrações, o que levou as famílias a se afastarem da vida em comunidade. A ponto de 

hoje, a apropriação coletiva da terra impedir o exercício de uma mínima individualidade, 

necessária em qualquer sociedade. 

O resultado desse processo ao contrário da desejada libertação, alcançou o que 

Martins denuncia como a “alienação completa, mental e física” (71), uma alienação do 

sujeito pelo coletivo. 

Certamente, que se pode alegar que faltou acompanhamento e sobrou oportunismo 

nesse processo. E que em outros assentamentos, a produção e gestão coletiva da terra vem 

trazendo bons resultados. Mas o que podemos tirar de lição, mais uma vez, é que não é a 

coletivização que garante a possibilidade de uma comunidade. 
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A outra experiência na Região Sul, o acampamento “Terra Livre”, é resultado de 

uma ocupação frustrada na Fazenda Primavera em Barra Mansa. A área foi considerada 

imprópria para a Reforma Agrária pelo INCRA e, após o despejo, as famílias ficaram 

acampadas quase um ano na beira da estrada, quando o MST e o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barra Mansa apontaram como alternativa a Fazenda da Ponte ou 

Sobrado no Município de Resende. 

O proprietário da Fazenda da Ponte já tinha respondido A processo e até sido preso 

por manter trabalhadores em regime de escravidão. A fazenda era uma antiga granja de 

produção de frango e leite, que estava improdutiva há décadas. 

No dia 06 de março de 1999, cerca de cem famílias, algumas do acampamento 

“Primavera” e outras, principalmente da baixada, organizaram a ocupação e a batizaram 

como “Acampamento Terra Livre”, como forma de denunciar o trabalho escravo que lá 

havia ocorrido. 

A experiência do PA Salto, que era bem conhecida por quase todos os acampados, 

os fizeram recusar, desde o início, a coletivização da terra. Os trabalhadores e trabalhadoras 

decidiram pelo seu parcelamento e assim fizeram. 

Em “segurança” nos seus “lotes” começaram a, em todas as quartas-feiras, se reunir 

em mutirão para conversar sobre os assuntos em comum e cuidar dos espaços coletivos: 

estradas, sede da associação, rios, nascentes etc. 

A prática de reunirem-se vai criando um novo ambiente, que provoca a mudança de 

nome de “acampamento” para “comunidade”. Em comunidade, experimentam outras 

formas de cooperação agrícola, baseadas na troca de dias de trabalho, mutirões, 

compartilhamento de máquinas e animais de tração e a cooperação familiar. 

A “segurança” de não perder o que “já era seu”, permite cooperarem uns com os 

outros. 

Nessa comunidade, a terra e o trabalho não são necessariamente coletivos, mas a 

preocupação com o futuro é. Assim, pela primeira vez no MST-RJ, uma comunidade 

acampada decide pela titulação da terra na forma de concessão de uso, o que impede sua 

comercialização, mas garante o direito de uso, ao mesmo tempo a comunidade, 

unanimemente, decide pela agroecologia e bane o uso de qualquer tipo de insumo químico 
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na sua produção e começa um processo de recuperação das matas ciliares e de proteção às 

nascentes. 

 A comparação entre essas duas experiências mostra que não podemos reificar os 

processos de apropriação da terra. Muito menos, definir os processos coletivos como bons e 

os de parcelamento familiar como ruins. Cada experiência particular leva a histórias 

diferentes. O que importa é respeitar a vontade, as experiências e os “acúmulos” que cada 

acampado ou acampada traz em sua história pessoal. É certo, entretanto, que preocupação 

com o futuro deve ser estimulada para ser assumida coletivamente. 

Entre essa tensão do coletivo e do individual, se inscreve uma outra que está na 

tensão entre a organização (coletiva) e o militante (individuo). As necessidades, sempre 

crescentes, do Movimento tomam toda a dimensão subjetiva. As exigências e as durezas da 

luta pela terra (como veremos adiante) nos obrigam a sacrifícios que extrapolam as 

possibilidades pessoais. 

Sacrifícios impostos pelo latifúndio, como o assassinato de milhares de 

companheiros/as, mas também impostos pela organização da luta. São momentos duros, ns 

quais sentimos que a solidariedade, tão pregada pelo Movimento, nem sempre é praticada 

em suas ações cotidianas. 

Não se trata de um julgamento maniqueísta. Não acredito que a falta de 

solidariedade seja um anti-valor praticado enquanto tal, mas que a dureza da luta entranha, 

também, em nossas relações humanas. E por mais que sejamos cuidadosos com essas 

“fraquezas” é preciso reforçar práticas que objetivam impedir que elas se repitam como o 

exercício de criticas e auto-críticas permanentes, atos de solidariedades com outros setores 

sociais (como os praticados em outubro), momentos de confraternização, etc. 

O mesmo setor da esquerda que sobre-valorizava a coletivização e o uso da terra em 

grandes proporções (fazendas coletivas) discriminava os  camponeses por sua tradição 

artesã, atrasada em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. 

O trabalho artesanal era visto como um desvio do camponês, considerado atrasado 

em relação ao operariado. Uma das tarefas da reforma agrária seria, nessa lógica, acabar 

com o trabalho artesanal e desenvolver as forças produtivas do campo. 

A crise provocada “ambiental-social-econômica-cultural-epistemológica” 

provocada pela “revolução verde” e a opção crescente pela agroecologia, por um lado, e a 



 204
 

incorporação da força de trabalho de toda a família, por outro, vem provocando um re-

pensar dessas posições. 

Da mesma forma que a coletivização nem sempre significa avançar nas relações 

sociais, nem sempre, também, a prática artesanal significa impossibilidades de criação de 

novas sociabilidades. 

Diferente é a pratica artesanal na organização política, essa sim, deve ser sempre 

evitada porque pode levar a riscos graves como os desvios individualistas e o 

aproveitamento pessoal para o exercício do poder em benefício próprio. 

Outro desafio permanente e crescente para o MST e as organizações que se colocam 

em perspectiva contra hegemônicas, é o que chamamos de auto-sustentação financeira. 

Como mobilizar os recursos materiais necessários para a luta contra o capital, mantendo a 

autonomia política? Sem um crescente resultado econômico para a base isso será possível? 

Como obter esse crescente resultado sem abrir mão do programa? 

Outra questão diz respeito à concepção de formação político-ideológica. A 

influência leninista de que a “consciência vem de fora” e da sobre-valorização da razão, 

constituem, a meu ver, uma contradição aguda com a tradição organizativa e cultural da 

base camponesa do Movimento. 

Contrapõe-se no Movimento a mística como forma de realimentar a “alma da luta”, 

e a formação para alimentar a razão. De novo, cometemos o erro da modernidade, 

separamos o inseparável. Avançamos e recuamos, reconhecemos os saberes populares para 

em seguida negá-los; valorizamos outras formas de relacionar e conhecer o mundo para em 

seguida submetê-las à égide da razão.. 

Devemos nos apropriar do conhecimento científico, todos concordamos. Para quê? 

E os riscos do Movimento reproduzir a lógica de quem ‘sabe’ se tornar “opressor” de quem 

‘não sabe’? A distância e as tensões entre dirigentes, militância e base, algumas vezes 

legítimas, não fazem da diferença uma relação desigual a nosso favor? O fato de termos 

estudado significa que sabemos mais do que quem não estudou? Quantas vezes não vemos 

um/a militante, ao chegar em sua comunidade depois de um curso, parecer que está com “o 

rei na barriga”? Quantos não acham, que só por terem participado de um curso, já sabem 

tudo? Os cursos deveriam ensinar que quanto mais sabemos, mais temos a aprender. 
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Por outro lado, se as Classes Populares são portadoras de um conhecimento tão rico, 

por que continuam sendo subalternizada? Qual o papel da escola, da educação no processo 

de libertação do povo? Qual o desafio do educador, ou educadora, comprometido com as 

classes sociais? 

Quando fazia uma das leituras finais desse trabalho deparei-me com uma questão 

que me inquietou: por que o Mineiro, a mãe do Arno e outros tantos e tantas personagens 

reais que aparecem ao longo desse trabalho continuam sendo subalternizados? Tinha a 

impressão que o texto poderia dar, equivocadamente, a idéia que ao defender uma re-leitura 

dos saberes populares e do “senso comum”, defendia que a escola fosse prescindível. 

Ao contrário. A re-leitura da relação ciência—senso-comum, objetiva, em nosso 

caso, entender como podemos ir processando uma educação que busque a superação das 

atuais condições sociais. 

A escola, enquanto espaço-tempo privilegiado de construção e socialização do 

conhecimento, tem papel imprescindível nesse processo. Certamente, que a escola não é 

tudo, mas pode ser uma importante parte. É certo que precisamos reorganizá-la sobre as 

bases de novas relações filosóficas, pedagógicas e metodológicas, mas sua ausência e baixa 

qualidade só interessam ao estabelecimento do status quo. 

Quando conversava sobre a questão que me incomodava no texto com a Professora 

Regina, ela sempre me chamava a atenção: “Mas Guilherme, de certa forma o Lula não 

representa o Mineiro e mãe do Arno e ele não chegou ao cargo máximo do país?”. Com 

isso respondia: “Pois é Professora, mas o Lula pode não ter passado pela escola formal, 

mas foi educado pela participação na luta e em movimentos. Aprendeu participando de 

seminários e em outros espaços com os quais a escola pode buscar ensinamentos”. 

Se a primeira ruptura epistemológica apontada por Bachelard, que apontava a 

necessidade do distanciamento do conhecimento científico em relação ao saber popular, 

criou uma relação de dominação do primeiro em relação ao segundo; a reversão desse 

quadro não pode se dar pela inversão da sobreposição. 

É preciso construir uma reaproximação, ou talvez melhor uma ocupação da ciência 

pelo saber popular e do saber popular pela ciência, de forma que seja possível a construção 

de um novo paradigma, de uma nova relação entre razão e  emoção, saber e poder, cultura e 

natureza, saber científico e saber popular... 
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Nenhum processo de libertação pode se concretizar sem que os setores populares 

dominem novo conhecimento científico. De outro lado, a técnica esvaziada de relações 

humanas tem se constituído em um dos mais sofisticados instrumentos de dominação. Por 

isso, o conhecimento popular é fundamental para concretizar no cotidiano as técnicas sob a 

égide do humano. 

Por isso, ao/à educador/a popular cabe a tarefa de como “intelectual orgânico” 

(Gramsci) propor, incentivar, construir em processo o novo “bloco histórico” e a 

consolidação de uma “vontade coletiva”. 

Trata-se de armar as classes populares com os conhecimentos necessários, para que 

possam efetivamente ser dirigentes dos processos dos quais participam.  

 As realidades de exploração a que estão submetidas as classes populares, as fazem 

sentir como ponta de um processo do qual são vítimas, mas a teoria pode contribuir com a 

compreensão de como esse processo se concretiza. Ao sentirem e compreenderem, se 

apropriam de boa parte das armas necessárias para o enfrentamento do sistema que as 

subalterniza. 

Se a modernidade capitalista provocou a primeira ruptura entre a ciência e o senso 

comum é necessário, para sua superação, uma segunda ruptura. O que não significa a 

desqualificação da ciência, mas uma revisão de sua filosofia, métodos e objetivos.  

Não se trata, portanto, de ignorar os conhecimentos que tornaram a burguesia a 

classe hegemônica, mas de admitirmos que se queremos construir outra sociedade em 

novas bases é necessário um outro paradigma de ciências.  

Nessa perspectiva, a escola das classes populares deve se reorganizar levando em 

consideração alguns aspectos: 

1. o conhecimento popular é rico; 

2. o conhecimento científico é muito importante, tanto que se constitui em 

conhecimento hegemônico; 

3. é necessária uma ocupação de um conhecimento pelo outro, de forma que a 

teoria ajude a ultrapassar as aparências e que o conhecimento popular 

concretize as técnicas sob a égide humana; 

4. a escola é um dos lugares que podem contribuir nesse processo de re-

constituição dos saberes científicos e populares; 
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5. o educador, ou educadora, para orientar esse processo deve ser intelectual 

comprometido com as classes populares, capaz de conhecer, organizar e 

mobilizar para a construção de um novo ‘bloco histórico’, de uma nova 

‘vontade coletiva’. 

Como última questão entre esses desafios permanentes do MST , temos o diálogo 

com alguns setores da esquerda. O Movimento é reformista ou revolucionário, suas táticas 

são reformistas ou revolucionárias? 

A estrutura fundiária e de poder, na qual historicamente foi se constituindo a própria 

sociedade brasileira deveriam tornar essas perguntas inócuas. A luta por uma reforma 

agrária distributiva no Brasil, que altere a correlação de forças sociais, será sempre uma luta 

revolucionária. 

Por outro lado, ao reafirmar em seu programa, que a Reforma Agrária que defende 

exige mudanças sociais profundas e que pretende através da luta pela terra, e pela reforma 

agrária, reforçar a luta de toda a classe trabalhadora, o MST, se reafirma como um 

Movimento revolucionário. 

 Mas o Movimento entende revolução não como ato, mas como um processo social 

que já está começando. Esse processo deve se dar nas relações sociais, em especial nas 

áreas libertadas do controle do latifúndio. Os assentamentos e acampamentos devem ser 

exercícios de novas sociabilidades, de outras possibilidades educativas. 

Então o Movimento combina a luta pela reforma com seu objetivo maior, o socialismo. 
Mas não entende sua conquista apenas como um “assalto ao poder”. Caso isso seja 
necessário, será decorrência da luta de classes. O que pressupõe uma mudança na 
estratégia geralmente adotada pelos Partidos Políticos.  

O MST, enquanto Movimento, tem direcionado suas ações para a sociedade, entende 
que aí que está a disputa e não no campo político somente. 

Por outro lado, para acumular forças, o Movimento aprendeu que é preciso “não se 
deixar cooptar, não se deixar esmagar e lutar sempre, arrancando da burguesia condições 
de melhorias de vida para os trabalhadores” (frase creditada a Florestan Fernandes). 
Temos aprendido, também na prática, que quando não temos conquistas as 
possibilidades de acúmulo de forças se reduzem. Portanto, a estratégia do Movimento é 
articular lutas por melhorias nas condições sociais com o um projeto societário diferente. 

Vejo nesse processo um movimento de articulação entre reforma e revolução, defendido 
por Luxemburgo. Para a autora, “Reforma ou Revolução” não são excludentes, ao 
contrário  

A luta cotidiana pelas reformas, pela melhoria da situação do povo trabalhador no 
próprio quadro do  regime existente, pelas instituições democráticas, constitui, 
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mesmo para a socialdemocracia, o único meio de travar a luta de classe proletária 
e trabalhar no sentido da sua finalidade, isto é, a luta pela conquista do poder 
político e supressão do assalariado. Existe para a socialdemocracia um laço 
indissolúvel entre as reformas sociais e a revolução, sendo a luta pelas reformas o 
meio, mas a revolução social o fim (Luxemburgo, 1999: 17).  
 

O que Rosa condena é o oportunismo de alguns e a ilusão de outros quanto à 
possibilidade de chegar ao socialismo por meio, apenas, das reformas no capitalismo, ou 
mesmo o abandono da perspectiva do socialismo. 

Os que abandonaram o Socialismo vêem nas reformas não como um meio tático, 

mas como objetivos finais. Esses se contentam apenas em distribuir a terra e inserir o 

assentado, como pequeno produtor, nas relações sociais capitalistas. 

A tensão entre a defesa de uma Reforma Agrária que aponte novas sociabiliades e a 

sociedade na qual ela está inserida, com os “anti-valores” comunitários, constitui um dos 

maiores desafios a serem enfrentados pelo movimento do Movimento. 

Em seu próprio nome, o MST produz um dilema: o não ter como ser: ser Sem Terra. 

Esse dilema ganha expressão política, porque é posto em uma sociedade em que a base do 

ser é ter. O “sabe com quem está falando?”, tão conhecido e imposto é colocado em outra 

lógica. Sou porque não tenho.  

“Ser Sem” periga pela própria situação. Quem é por não ter, não se arrisca a perder. 

Só tem a ganhar. Os Sem Terra de hoje são os herdeiros dos escravos de ontem, continuam 

uma história que ainda não terminou e que a cada cena abre novas possibilidades. Os que 

“São Sem” reveriam teorias, levantam-se das catacumbas da história, desmentem seu fim. 

O mais estranho é que não são iluminados, alguns, literalmente, não têm sequer 

acesso à eletricidade, talvez essa seja a sua força. Podem questionar, com toda ‘energia’, o 

sistema que os criou, porque são credores do desenvolvimento destrutivo. 

Como será que essa história continua? 
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POSFÁCIO 
 

 
 

Vem teçamos a nossa liberdade  
braços fortes que rasgam o chão  

sob a sombra de nossa valentia  
desfraldemos a nossa rebeldia  

e plantemos nesta terra como irmãos!  
 

Vem, lutemos punho erguido  
Nossa Força nos leva a edificar  

Nossa Pátria livre e forte  
Construída pelo poder popular  

 
Braços Erguidos ditemos nossa história  

sufocando com força os opressores  
hasteemos a bandeira colorida  

despertemos esta pátria adormecida  
o amanhã pertence a nós trabalhadores !  

 
Nossa Força regastada pela chama  

da esperança no triunfo que virá  
forjaremos desta luta com certeza  
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pátria livre operária camponesa  
nossa estrela enfim triunfará!  

 
Hino do Movimento Sem Terra  

Ademar Bogo 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Raul Seixas 
Prefiro ser essa metamorfose ambulante  

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante  
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  
 Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  
Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes  

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante  
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  

Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou  
Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou  
Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor  

Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator  
É chato chegar a um objetivo num instante  

Eu quero viver nessa metamorfose ambulante  
Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhes disse antes  

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante  
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  

 
 

Ou não! 
Caetano Veloso 

 
Como o diálogo é movimento permanente, agora é com você: 

— 
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Anexo 1 – Reforma Agrária Integral 
 

MANIFESTO DAS AMÉRICAS EM DEFESA DA NATUREZA E DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA E CULTURAL 

    Vivemos num sistema econômico dominante que há séculos se propôs explorar 
de forma ilimitada todos os ecossistemas e seus recursos naturais. Esta estratégia 
trouxe crescimento econômico e o que se chamou de “desenvolvimento” para 
algumas nações, e privilegiou o consumo e o bem estar social de uma parcela 
muito pequena da humanidade. E excluiu infelizmente, das condições mínimas de 
sobrevivência as grandes maiorias da humanidade.  
    O custo desse sistema de exploração da natureza e das pessoas, junto ao 
consumismo desenfreado foi pago pelo sacrifício de milhões de trabalhadores 
pobres, camponeses, indígenas, pastores, pescadores, e outra s pessoas pobres 
da sociedade, que entregam suas vidas a cada dia. E pela agressão permanente 
da natureza que foi e continua sendo sistematicamente devastada. Sua 
integridade e a diversidade de formas de vida, que são o sustento da 
biodiversidade estão ameaçadas. E se a natureza de nosso planeta está 
ameaçada, está ameaçada a própria vida humana, que depende dela. Até a 
Avaliação Ecosistêmica do Milênio feita pela ONU e divulgada em 2005 reconhece 
que "as atividades humanas estão mudando fundamentalmente e, em muitos 
casos, de forma irreversível a diversidade da vida no planeta Terra. Estas taxas 
vão continuar ou se acelerar no futuro". Nesse importante reconhecimento da crise 
planetária, é também fundamental reconhecer que não são todas as atividades 
humanas prejudiciais, mas sobretudo aquelas guiadas pela volúpia de lucro das 
corporações transnacionais.  
    Por causa da dramaticidade desta situação sentimos a necessidade de afirmar 
alternativas que assegurem um futuro de esperança para a vida, para a 
humanidade e para a Terra. Precisamos passar de uma Sociedade de Produção 
Industrial, consumista e individualista, que sacrifica os ecosistemas e penaliza as 
pessoas, destruindo a sócio-biodiversidade, para uma Sociedade de Sustentação 
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de Toda a Vida, que se oriente por um modo socialmente justo e ecologicamente 
sustentável de viver, cuida da comunidade de vida e protege as bases físico-
químicas e ecológicas que sustentam todos os processos vitais, incluídos os 
humanos.  
    Como habitantes do continente americano temos a consciência de nossa 
responsabilidade universal. Por nós passa também o futuro da Terra. Os países 
amazônicos e andinos, por exemplo, como Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, 
Venezuela e Brasil são territórios megadiversos. Não apenas pela presença de 
riquíssimos ecosistemas, mas também pela presença de muitos povos indígenas, 
camponeses, quilombolas e outras comunidades locais, que desde séculos e 
milênios souberam viver em co-habitação entre a biodiversidade e a 
sociodiversidade. A floresta amazônica presente em nossos paises representa um 
terço das florestas tropicais do mundo e abriga mais de 50% da biodiversidade. 
Nela existem pelo menos 45.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de 
borboletas, 150 espécies de morcegos, 1.300 espécies de peixes de água doce, 
163 espécies de anfíbios, 305 espécies de serpentes, 311 espécies de mamíferos 
e 1.000 espécies de aves.  
    Por causa desta riqueza, a América Latina está sendo objeto da cobiça dos 
“neoliberais-globaiscolonizadores” através da ação insana de dezenas de 
empresas transacionais, principalmente dos paises do norte global. Eles praticam 
vastamente a biopirataria. Outrora era a corrida ao ouro e à prata, hoje é a corrida 
aos recursos genéticos, farmacológicos e aos saberes tradicionais e locais, todos 
estratégicos para o futuro dos negócios do mercado mundial. E ainda querem nos 
impor leis de patentes e de proteção a seus lucros fantásticos.  
    Queremos fazer frente, de forma decisiva, a este processo de espoliação. 
Propomos políticas consistentes que visem:  
     1. Conservar a diversidade biológica e cultural de nossos ecossistemas , quer 
dizer, cuidar o conjunto dos organismos vivos em seus habitats e também as 
interdependências entre eles dentro do equilíbrio dinâmico, próprio de cada região 
ecológica e das características singulares das espécies, assim como a interação 
social e ecologicamente sustentável dos povos que vivem na região.  
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     2. Propomos políticas articuladas que visem a garantir a integridade e a beleza 
dos ecossistemas e os povos que cuidam e dependem dela  
Isso implica a manutenção das características que asseguram seu funcionamento 
e mantém a identidade do ser vivo e do conjunto vivo seja em seu aspecto 
territorial, biológico, social, cultural, paisagístico, histórico e monumental. A 
preservação da diversidade biológica e cultural, da integridade e da beleza dos 
sistemas ecológicos dão sustentabilidade às múltiplas funções ambientais e aos 
benefícios que o ser humano obtém para si para as futuras gerações. Entre 
outros: água potável, alimentos, medicinas, madeiras, fibras, regulação do clima, 
prevenção de inundações e doenças. Ao mesmo tempo que constituem as bases 
do sustento da recreação, da estética e da espiritualidade assim como o suporte 
da conformação do solo, a fotossíntese e o ciclo de nutrientes, entre outras 
funções vitais para o sustento de toda a humanidade.  
     3.Nos opomos resolutamente à introdução de espécies exóticas, inadequadas 
aos nossos ecossistemas. Como aconteceu em muitos biomas com a introdução 
de plantações homogêneas, industriais, do eucalipto, pinus, etc. que destroem os 
ecossistemas naturais e levam a fortes impactos sociais aos povos que moram 
nessas áreas, Levam o lucro, os dólares, a celulose, o carvão, água sugada, e 
deixam a degradação e a pobreza.  
     4. Nos opomos resolutamente a introdução de organismos transgênicos no 
ambiente , seja na agricultura, nas plantações, na pecuária ou qualquer outros 
cultivos no meio ambiente, já que alem de não ser necessários, não servem para 
nada, a não ser para o lucro de umas poucas empresas transnacionais. Trazem 
riscos potenciais a saúde das pessoas e a modificações permanentes e 
irreversíveis para a natureza e aos ecossistemas. Nos opomos enfaticamente a 
introdução de árvores transgênicas, que significam um perigo ainda maior, devido 
entre outras coisas a que o pólen, tem a possibilidade de disseminação ao longo 
de milhares de quilômetros, contaminando inevitavelmente outras florestas, 
incluindo as floresta nativas, com multiplicação de impactos sobre a flora, os 
insetos e outros componentes da fauna, afetando também o sustento dos povos 
indígenas, pescadores, camponeses, quilombolas e outras comunidades locais.  
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     5. Combatemos decididamente as sementes Terminator porque elas atentam 
contra o sentido da vida e de sua reprodução, pois se trata de uma semente 
suicida que visa beneficiar apenas as grandes empresas transnacionais 
controladoras das sementes e manter os agricultores sob sua dependência.  
6. Nos opomos a tentativa do governo imperial dos Estados Unidos e de suas 
empresas transnacionais , que querem nos impor o tratado da ALCA (Acordo de 
Livre comercio das Américas); tratados bilaterais, chamados de TLC (tratados de 
livres comercio); tratados de garantia de investimentos estrangeiros, ou através de 
acordos de cúpulas costurados sem nenhuma participação popular na 
Organização Mundial do Comércio-OMC. Esses acordos colocam ainda em maior 
risco, a nossa natureza, nossa agricultura, nossos serviços e as condições de vida 
de nossa população, pois priorizam apenas os interesses da garantia de lucro.  
   7. Manifestamos nosso apoio e a necessidade de reconhecer os povos e 
comunidades que durante séculos e milênios tem desenvolvido a biodiversidade 
agrícola, através da adaptação e criação de sementes que constituem as bases 
de toda a agricultura e alimentação da humanidade. Para manter essas bases de 
sustentação e essa enorme riqueza de biodiversidade agrícola e alimentar, é 
preciso reconhecer e afirmar os direitos dos camponeses, indígenas, pastores, 
pescadores, quilombolas, à terra, ao território e aos recursos naturais, para que 
possam prosseguir essa tarefa crucial para a humanidade de conservação das 
sementes crioulas e nativas, que só podem ser multiplicadas a nível local e 
diverso.  
Combatemos aquelas empresas que buscam o controle sobre as sementes contra 
toda a tradição dos povos que cuidaram zelosamente das sementes e sempre as 
entenderam como fontes de vida que jamais devem se transformar em 
mercadoria.  Por fim, externamos nosso desejo de que estes propósitos redundem 
em benefício para nossos povos, da soberania alimentar, ou seja o direito que 
todos e cada povo tem de produzir seu próprio alimento, em condições saudáveis 
e socialmente justas e em equilíbrio com a natureza. Defendemos aqueles que 
trabalham no campo, nossos agricultores e camponeses. Defendemos seu direito 
de viver no modo camponês e assim garantem o sustento de nossas populações. 
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Esse modo de produção contribui decisivamente para dar sustentabilidade ao 
nosso Planeta e ao desenvolvimento integral, imprescindível para garantia do 
futuro da humanidade.  

Dia 20 de abril de 2006 

De Curitiba, capital do estado do Paraná, construindo uma América livre de 
transgênicos e de agressões ao meio ambiente. 

08/03/2006 

Manifesto das Mulheres Camponesas 
Via Campesina- Brasil 

 

À II Conferência Mundial da Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural - FAO 

Somos Mulheres Camponesas, filhas desta terra brasileira, que há 500 anos vem sendo regada com 
suor, sangue e muito trabalho de tantas gerações de mulheres e homens de diferentes etnias. Mesmo com 
todas as lutas de resistência dos povos indígenas, negros e brancos pobres, nosso país continua sendo um 
território para extração de riquezas que alimentam os lucros de grandes grupos capitalistas. O Brasil está 
longe de ser uma nação livre e soberana. 

Neste 8 de março, durante a realização desta II Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e 
Desenvolvimento Rural, inspiradas pela história de mulheres do mundo inteiro que morreram na luta pela 
vida, nos manifestamos contra todas as formas de violência e exploração que sofremos no Brasil, como parte 
do povo pobre, como camponesas e como mulheres. E sobretudo, reafirmamos o compromisso com a luta por 
uma sociedade socialista, sem desigualdades de classe, gênero e etnia. 

Para os capitalistas, a terra, as águas, as sementes, o ar, as matas são recursos que devem ser explorados 
conforme seus interesses econômicos. Para nós, camponesas e camponeses, estes elementos da natureza são a 
base da vida, são riquezas que não tem preço, por isso não podem ser mercantilizadas. Em nome do 
desenvolvimento, do progresso e da modernidade, o capitalismo avança sobre o mundo desrespeitando 
limites, leis, colocando em risco a vida de todos os seres vivos, inclusive da humanidade.  

As empresas capitalistas, com a conivência da maioria dos governos, transformaram a agricultura num 
negocio, no agronegócio, e se apoderaram de nossas riquezas naturais, de nosso território utilizando-os como 
mercadorias descartáveis e converteu nossa população em “mão-de-obra barata” para ser explorada, além de 
utilizar o trabalho escravo em várias regiões do Brasil. 

Marchamos rumo a Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural 
(CIRADR) porque:  

1.  Somos contra o domínio autoritário de empresas multinacionais e as políticas dos bancos e 
instituições internacionais, (especialmente: Organização Mundial do Comércio – OMC, Banco 
Mundial – BIRD, Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID) assumidas pela maioria dos governos do mundo, que transformam nossos 
países em servos do processo de acumulação de capital e globalizam cada vez mais a pobreza, 
principalmente entre mulheres e crianças. 
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2.  Exigimos Reformas Agrárias Integrais, que sirvam de base para a construção da soberania alimentar 
dos países. A produção agrícola deve ser orientada pelas necessidades e pelos hábitos culturais de 
cada povo, não pelas metas de lucro de meia dúzia de grupos multinacionais.  

3.  Somos contra os desertos verdes, as enormes plantações de eucalipto, acácia e pinus para celulose, 
que cobrem milhares de hectares no Brasil e na América Latina. Só no estado do Rio Grande do Sul 
já são 200 mil hectares de eucalipto. Onde o deserto verde avança a biodiversidade é destruída, os 
solos deterioram, os rios secam, sem contar a enorme poluição gerada pelas fábricas de celulose que 
contaminam o ar, as águas e ameaçam a saúde humana.  

No Brasil as empresas que controlam o deserto verde têm, total apoio do governo para implantar 
fábricas de celulose e ampliar o plantio de madeiras. Nos últimos 3 anos só a Aracruz Celulose, que tem cerca 
de 250 mil hectares plantados com eucalipto no Brasil,  recebeu do governo brasileiro quase 2 bilhões de 
reais. Se o deserto verde continuar crescendo em breve vai faltar água para bebermos e terra para produzir 
alimentos. Não conseguimos entender como um governo que quer acabar com a fome patrocina o deserto 
verde ao invés de investir na Reforma Agrária e na Agricultura Camponesa. 

Marchamos com as seguintes propostas: 

1.  Reforma Agrária Integral, estabelecendo limite de propriedade para acabar com o latifúndio e garantir 
justiça social no campo brasileiro; 

2.  Soberania Alimentar, garantindo recuperação e preservação de biodiversidade, matas, florestas, 
plantas medicinais, sementes crioulas, água, terra, que são patrimônio dos povos a serviço da 
humanidade. 

3.  Que os governos implementem políticas de incentivo a produção de alimentos saudáveis para auto 
sustento e geração de renda com grande diversidade de produtos, quebrando o monopólio de grupos 
econômicos que controlam as sementes e padronizam a agricultura, impondo os mesmos hábitos 
alimentares a todos os povos.  

4.  Para nós, camponesas e camponeses a terra deve cumprir função social não comercial, deve alimentar 
a vida não os lucros. Defendemos a agricultura camponesa que produz comida preservando a 
biodiversidade, respeitando a pluralidade cultural das populações e gerando trabalho, renda e 
dignidade para muita gente. 

5.  Investimento público na ciência, tecnologia e pesquisa para a agricultura camponesa ecológica. 

6.  Valorização da renda gerada pela agricultura camponesa, garantindo preços justos para os produtos 
agrícolas camponeses e construindo uma rede de comercialização popular e solidária, incentivando 
os mercados locais. 

7.  Políticas públicas voltadas ao campo: saúde, previdência, crédito, seguro, transportes, estradas, lazer, 
moradia, saneamento básico, controle sanitário, educação... 

Neste 8 de março nos solidarizamos com as mulheres camponesas e com as trabalhadoras urbanas de 
todo o mundo, que sofrem com as várias formas de violência impostas por esta sociedade capitalista e 
patriarcal. 

Estamos nas ruas porque acreditamos que as verdadeiras mudanças nas sociedades são feitas pelo povo 
organizado. E acreditamos ser possível a construção de uma nova globalização, alicerçada na solidariedade 
entre os povos, no respeito entre as diversidades étnicas, religiosas, culturais, na igualdade de gênero, na 
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cooperação para a preservação das riquezas naturais e na produção destinada a atender necessidades das 
pessoas e não do capital. 

É com esta convicção, que nós mulheres camponesas, trabalhadoras continuaremos lutando. 

 Viva o 8 de março ! 
Globalizemos a luta, 
Globalizamos a esperança, 
Globalizemos a solidariedade!   

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) 
Movimento dos Sem Terra (MST) 

Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB) 

Pastoral das Juventude Rural (PJR) 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

 
Porto Alegre, 8 de março de 2006. 
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Anexo 2 – Massacre de Eldorado dos Carajás (Histórico, cronologia do Processo e 
Depoimento de uma Sobrevivente) 
Fonte: http://www.mst.org.br/informativos/especiais/carajas10anos/inicial.htm 
 
 
Histórico 

Em 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores rurais Sem Terra foram brutalmente assassinados por policiais 
militares no chamado massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. Nesse dia, três mil famílias Sem Terra 
ocuparam a rodovia PA – 150 para exigir ação urgente do Incra na desapropriação de um latifúndio 
improdutivo onde o MST montou o acampamento Macaxeira. No entanto, as famílias foram surpreendidas e 
cercadas por duas tropas de militares que abriram fogo contra eles, a fim de cumprir a ordem de 
“desobstruir a pista a qualquer custo”.  

Dez anos após esse episódio, a única conclusão a que se chegou foi a impunidade dos 155 soldados 
envolvidos no caso. Três julgamentos já foram realizados e devido a irregularidades, o processo se arrasta e 
ainda não foi concluído.  

Os dois comandantes responsáveis pela operação (coronel Pantoja e major Oliveira), apesar de condenados, 
aguardam em liberdade o julgamento de recursos no Supremo Tribunal de Justiça. Além dos 19 mortos no 
massacre, mais três pessoas morreram posteriormente em decorrência dos ferimentos, totalizando 22 mortos. 
Sem contar os estão para sempre marcados, tanto física como psicologicamente pela violência.  

A chacina é um marco na luta pela terra, não só pela crueldade dos fatos, mas também pela grande 
repercussão internacional, já que as cenas do crime foram gravadas e divulgadas por uma emissora de 
televisão local. Em homenagem aos mártires dessa violência, a Via Campesina (organização internacional 
que reúne centenas de movimentos sociais, inclusive o MST) declarou o 17 de abril como o Dia Internacional 
da Luta Camponesa. Em 2002, o governo brasileiro assinou um decreto – de autoria da então senadora 
Marina Silva – estabelecendo a data como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária.  

Fusquinha e Doutor 
 
Em março de 1998, o MST ocupou a fazenda Goiás II, em Parauapebas, Pará, com cerca de 500 famílias. A 
propriedade era considerada grilada e possuía mais de 1.400 hectares. Os acampados logo receberam ordem 
de oficiais da justiça para deixar a fazenda. Temendo a violência da Polícia Militar, as famílias deixaram a 
área, e acamparam a 5 quilômetros do local de onde haviam sido expulsas.  

Um grupo de pistoleiros acompanhou a desocupação dos agricultores, e quando perceberam que outro 
acampamento seria erguido perto da fazenda, perseguiram e assassinaram Doutor e Fusquinha, militantes 
do MST.  

Cronologia do processo 
 
O massacre de Eldorado do Carajás teve repercussão ímpar, pelo do número de mortos, pelas 
circunstâncias das execuções sumárias, e em função do número de policiais envolvidos. A 
construção da impunidade teve início minutos após o fim do massacre. Mesmo sabendo da 
ilegalidade, os policiais removeram todos os corpos da cena do crime e com este ato, 
impossibilitaram a realização de perícias eficazes para a localização dos autores dos disparos. 
Dois promotores de justiça, que insistiam na tese de que era obrigação do Ministério Público do 
Estado do Pará investigar a responsabilidade do Governador do Estado e do alto escalão no 
massacre, foram afastados do caso pelo na época Procurador-Geral de Justiça, Manoel Santino do 
Nascimento. No segundo mandato do Governador Almir Gabriel, Manoel Santino do Nascimento foi 
Secretário Especial de Governo.  
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O encarregado do Inquérito Policial Militar, Coronel PM João Paulo Vieira, também isentou Almir 
Gabriel e toda a cúpula do Governo de qualquer responsabilidade pelo massacre. No segundo 
mandato do Governador Almir Gabriel, o Coronel João Paulo Vieira foi nomeado Chefe da Casa 
Militar. O inquérito policial instaurado por determinação do Superior Tribunal de Justiça para apurar 
a responsabilidade do Governador Almir Gabriel foi arquivado a pedido da Procuradoria Geral da 
República. Mesmo tendo sido afastadas pessoas com envolvimento importante no massacre, em 
função da intensa pressão do MST e da sociedade, conseguiu-se que pelos menos os policiais 
militares diretamente envolvidos com as execuções sumárias e lesões fossem processados 
judicialmente.  

Junho de 1996 – Início do maior processo em número de réus da história criminal brasileira. Cento 
e cinqüenta e cinco policiais militares.Nesses 10 anos, o processo ultrapassou o número de 10 mil 
páginas. 

16 de agosto de 1999 - primeira sessão do Tribunal do Júri para julgamento dos réus em Belém, 
presidida pelo juiz Ronaldo Valle. Esta sessão encerrou-se com a absolvição dos três oficiais 
julgados - Coronel PM Mário Colares Pantoja, Major PM José Maria Pereira de Oliveira e Capitão 
PM Raimundo José Almendra Lameira. Foram 3 dias de sessão com cerceamento dos poderes da 
acusação, impedimento da utilização em plenário de documentos juntados no prazo legal, 
permissão de manifestações públicas de jurados criticando a tese da acusação e defendendo 
pontos de vista apresentados pela defesa. Por fim, o juiz Ronaldo Valle, em decisão polêmica, 
apresentou questionamento aos jurados que distorceu o resultado da votação do Conselho de 
Sentença, obtendo assim a absolvição dos três réus pelo placar de quatro votos a três. Com a 
pronta reação do MST e dos advogados e promotor, os julgamentos dos demais cento e cinqüenta 
e dois réus foram imediatamente suspensos. 

Abril de 2000 - Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinou a anulação do julgamento, 
decisão mantida em um segundo julgamento em outubro de 2000. Antevendo a anulação do 
julgamento, o juiz Ronaldo Valle solicitou o afastamento do caso. Dos dezoito juízes criminais da 
Comarca de Belém, dezessete informaram ao Presidente do Tribunal de Justiça que não 
aceitariam presidir o julgamento, informando como razão para tal, na maioria dos casos, simpatia 
pelos policiais militares e aversão ao MST e aos trabalhadores rurais. 

Abril de 2001 - nomeada uma nova juíza para o caso - Eva do Amaral Coelho que designou o dia 
18 de junho de 2001 como data para o novo julgamento dos três oficiais absolvidos em agosto de 
1999. Contudo, alguns dias antes do início da sessão, a juíza Eva do Amaral Coelho determinou a 
retirada do processo da principal prova da acusação, um minucioso parecer técnico da Unicamp, 
subscrito pelo Professor Ricardo Molina que, em conjunto com um CD - Rom de imagens digitais, 
comprova claramente que os responsáveis pelos primeiros disparos contra os trabalhadores foram 
os policiais militares. Novamente o MST reagiu a esta nova situação anormal obrigando a juíza a 
rever sua posição. Em função disso, a juíza Eva do Amaral Coelho suspendeu o julgamento 
marcado para o dia 18 de junho e não apresentou nova data para a retomada do julgamento. 

14 de maio a 10 de junho de 2002 - O julgamento dos acusados pelo massacre Eldorado do 
Carajás, foi retomado entre os dias. Após cinco sessões de julgamento, dentre os cento e quarenta 
e quatro acusados julgados, cento e quarenta e dois foram absolvidos (soldados e 1 oficial) e dois 
condenados (Coronel Pantoja e Major Oliveira), com o benefício de recorrerem em liberdade. Em 
decorrência dos benefícios estendidos aos dois únicos condenados, as testemunhas de acusação 
não compareceram mais ao julgamento, em função de ameaças de morte e por não acreditarem 
na seriedade do julgamento. Conforme informações publicadas pela imprensa do Pará, os jurados 
eram pressionados por pessoas ligadas aos acusados no sentido de votarem pela absolvição. Pelo 
menos uma jurada suplente teve a coragem suficiente para confirmar a ocorrência de tais fatos. 
Durante cerca de vinte dias, os principais jornais do Estado do Pará publicaram matérias 
informando em detalhes as intimidações e ameaças de morte que estariam recebendo as 
principais testemunhas da acusação, principalmente duas, Raimundo Araújo dos Anjos e Valderes 
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Tavares. Nada foi feito em relação à proteção e salvaguarda de tais testemunhas, tampouco as 
autoridades do Poder Judiciário do Pará cogitaram suspender o julgamento, que apresentava-se 
previamente com seu resultado comprometido, em função do clima de hostilidade e intimidação 
existente contra as testemunhas de acusação e jurados.Prevendo esta situação, o MST não 
aceitou participar de um julgamento onde não estivessem sequer garantidas a segurança e a 
tranqüilidade das pessoas fundamentais para a acusação. Tanto a defesa como a acusação 
apresentaram recursos de apelação para o Tribunal de Justiça do Pará. 

Novembro de 2004 – A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Pará julga numa só sessão todos os 
recursos da defesa e da acusação e mantém a decisão dos dois julgamentos realizados pelo 
Tribunal do Júri, absolvendo os 142 policiais militares e condenando o Coronel Pantoja (228 anos 
de prisão) e o Major Oliveira (154 anos de prisão). 

22 de setembro de 2005 - Pantoja é posto em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal 
que lhe concedeu hábeas corpus. 

13 de outubro de 2005 – Major Oliveira é posto em liberdade por decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que estendeu a ele o hábeas corpus em favor do Coronel Pantoja. Atualmente aguarda-se 
o julgamento do Recurso Especial apresentado ao STJ e posteriormente do Recurso Extraordinário 
apresentado ao STF. 

Nossa reivindicação continua sendo de que sejam mantidas as condenações do Coronel Mario 
Colares Pantoja e do Major José Maria Pereira de Oliveira, que esses sejam submetidos 
imediatamente ao cumprimento da pena a que foram condenados e que os 142 policiais militares 
que participaram ativamente do Massacre sejam submetidos a novo júri. 

Depoimento de Dalgisa Dias de Sousa, 50 anos 

O que aconteceu com a sra no dia 17 de abril? 

Para mim foi um grande sofrimento. Levei uma pancada no pescoço e senti o sangue escorrendo 
nas minhas costas. No momento não percebi se era por causa da pancada ou se foi bala. Quando 
cheguei no barraco, meus filhos estavam agoniados. Coloquei eles no braço e ainda carreguei 
mais dois filhos alheios. Cada dia que eu relembro aquilo parece que estou vivendo de novo. 
Fiquei doente mais de três anos. Todo o tempo minha cabeça doía por causa daquela pancada 
que levei. Quando eu sinto a dor, preciso de tratamento rápido. Se não fico em casa, com a cara 
toda inchada. 

A senhora viu o policial que deu a pancada? 

Eu vi. Eu acho que agravei também porque um rapaz que era do nosso grupo, caiu nos meus pés, 
o Amâncio. Eu chamei a polícia de urubu e ele me bateu. Eu não ligava mais, tanto fazia viver ou 
morrer naquele momento. Não tinha mais limite. Ele era um amigão, uma pessoa muito delicada e 
não podia ouvir bem. Algo daquele tipo não devia acontecer com uma pessoa daquela. 

A sra. quer pedir justiça? 

Quero justiça. Tanta gente que morreu. Era para justiça ter sido feita muito antes, mas não 
acontece nada.  

A sra recebe ajuda médica? 
 



 225
 

Até o momento estou recebendo. Queria que eles entendessem e pagassem para nós o salário do 
mês, assim viveríamos melhor. Alguns recebem, mas eu não. 

A luta vale a pena? 

Pelo que estamos batalhando, vale a pena sim. Esses últimos 10 anos foram de sofrimento. Eu 
nasci para o sofrimento e estou conformada com tudo o que Deus me der. Não vou dizer que está 
ruim porque ruim é morrer. Estou passando muitas dificuldades, mas estou viva. Isso para mim é 
importante. Eu tenho esperanças que um dia eu chego lá. Assim como muitos chegaram, eu vou 
chegar também.  

 
 
 
Anexo 3 – A Via Campesina 
 

As políticas da Via Campesina 

 
Foto: Maria Luisa Mendonça 

A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações 
camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres 
rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, América e Europa. 

Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar. 
Podemos definir Soberania Alimentar como o direito dos povos de decidir sobre sua 
própria política agrícola e alimentar. Isso inclui: 

– Prioridade para uma produção de alimentos sadios, de boa qualidade e culturalmente 
apropriados, para o mercado interno. É fundamental, então, manter um sistema de 
produção camponês diversificado (biodiversidade, respeito à capacidade produtiva das 
terras, valor cultural, preservação dos recursos naturais); 

– Preços remuneradores para os (as) camponeses (as), de modo a proteger o mercado 
interno contra importações a preços muito baixos; 

– Necessidade de regulamentar a produção para o mercado interno impedindo a 
formação de excedentes agrícolas; 
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– Necessidade de um processo de reforma agrária que fortaleça uma agricultura 
camponesa duradoura; 

– Eliminação de todos os subsídios diretos e indiretos às exportações. 

A soberania alimentar supõe o acesso à terra e a disponibilidade de créditos públicos 
para que os (as) camponeses (as) tenham a possibilidade de produzir e vender seus 
produtos a um preço justo. 

A Via Campesina não se opõe ao comércio agrícola, desde que as condições acima 
enunciadas sejam respeitadas, em particular para aqueles produtos que necessitem de 
condições climaticas específicas. 

As políticas agrícolas não podem ser definidas por instâncias comerciais como o Banco 
Mundial ou a OMC (Organização Mundial do Comércio) que atendem aos interesses de 
corporações multinacionais. É papel das forças políticas e dos governos decidir sobre 
as políticas nacionais, sejam agrícolas ou de qualquer outro teor, e não dos agentes do 
mercado. Essas decisões devem respeitar os direitos humanos e as convenções 
internacionais e, ainda, ser submetidas a uma jurisdição internacional independente. 

Em uma democracia, é indispensável uma participação ativa dos movimentos 
camponeses no processo de definição de políticas agrícolas e alimentares. A 
transparência da informação, a liberdade de expressão e o direito de se organizar são 
as condições indispensáveis dessa participação. 

Atualmente, se discute em vários fóruns ao redor do mundo aspectos que estão 
estreitamente ligados com nossa vida cotidiana, com nossa ação como camponeses, 
tais como a regulamentação e aproveitamento da biodiversidade, o uso e conservação 
dos recursos genéticos e a liberação dos organismos transgênicos, que afetam a saúde 
da população, o ambiente e a economia camponesa. Os órgãos internacionais 
responsáveis por esses temas enfrentam um grande dilema: adotar a via que leva à 
construção de uma relação respeitosa entre a natureza e a sociedade, ou adotar a via 
que o livre comércio quer impor, da dominação do capital financeiro e do abandono da 
soberania alimentar. 

Para a Via Campesina, a biodiversidade tem como base fundamental o reconhecimento 
da diversidade humana, a aceitação de que somos diferentes e de que cada povo e 
cada pessoa têm liberdade para pensar, para ser e agir. 

Vista dessa maneira, a biodiversidade não é só flora e fauna, solo, água e 
ecossistemas. Envolve tradições culturais, sistemas produtivos, relações humanas e 
econômicas, formas de governo. Em essência: liberdade e igualdade. 

A diversidade é nossa própria forma de vida. A diversidade vegetal nos proporciona 
alimentos, remédios e casa, assim como a diversidade humana, com pessoas de 
diferentes condições, ideologias e religiões, possibilita a riqueza cultural. Isso 
demonstra que temos que evitar a imposição de receitas nas quais predomine uma só 
forma de vida ou um só modelo de desenvolvimento. 

Nos opomos à privatização e a patentes dos materiais genéticos que dão origem à 
vida, à atividade camponesa, à atividade indígena. Os gens são propriedade da própria 
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vida. Nós, os camponeses, a temos protegido, cuidando dela com uma educação clara 
de geração em geração, com um profundo respeito à natureza. Somos nós, os 
camponeses, que realizamos o melhoramento genético e nossa maior contribuição é a 
evolução de cada uma das espécies. 

Camponeses, homens e mulheres, pequenos agricultores, junto com pescadores e 
artesãos, os povos indígenas e as comunidades negras, historicamente somos os que 
conservamos, criamos e manejamos sustentavelmente, a biodiversidade agrícola que 
foi, é, e será a base de toda a agricultura. 

Reforma Agrária 

Em todos os países que não fizeram a reforma agrária persiste um grave problema 
para toda a sociedade, representado pela manutenção da grande propriedade 
latifundiária e pela alta concentração da propriedade da terra, nas mãos de uma 
minoria. Esse problema é a causa da existência de elevados níveis de pobreza, da 
enorme desigualdade social, das péssimas condições de vida, do subdesenvolvimento 
crônico e dependente da economia, da dominação política e da falta de perspectiva 
para a maioria da população. 

Essa situação se agravou ainda mais na última década, com a aceitação, por parte da 
maioria dos governos, de políticas econômicas neoliberais. Essas políticas, apoiadas 
pelo Banco Mundial, subordinaram as economias agrícolas aos interesses do latifúndio, 
da burguesia nacional e do grande capital internacional, abriram os mercados às 
empresas multinacionais, elevaram as taxas de juros e desmantelaram o setor público 
agrícola que é fundamental para o desenvolvimento rural, como a pesquisa 
agropecuária, assistência técnica, e as políticas de preços, de crédito e de seguro.  

Isso provocou um aumento de trabalhadores sem–terra e um desespero dos pequenos 
e médios produtores, que já não encontram mais na agricultura uma alternativa viável. 
Houve nos últimos anos um processo acelerado de destruição da pequena propriedade, 
provocando aumento do êxodo rural, especialmente da juventude. 

Ante o quadro histórico de expropriação a que estão submetidas as economias 
periféricas, de base rural, do agravamento das desigualdades sociais e regionais 
provocadas pelo modelo neoliberal e do aumento da exploração dos pequenos 
agricultores, mesmo no primeiro mundo, as organizações camponesas defendem, mais 
do que nunca, a necessidade de uma ampla política de reforma agrária, como 
instrumento para eliminar a pobreza e as diferenças sociais e promover o 
desenvolvimento de nossas sociedades. 

A reforma agrária não pode ser vista apenas como um processo de distribuição da 
propriedade da terra. Mas em função do grau de desenvolvimento do capitalismo e de 
exploração das economias nacionais, precisa estar sustentada por mudanças no 
modelo econômico, social e político. 

O acesso à terra por parte dos camponeses deve ser entendido como uma forma de 
garantia de valorização de sua cultura, da autonomia das comunidades e de uma nova 
visão de preservação dos recursos naturais, para a humanidade e para as gerações 
futuras. A terra é um bem da natureza que deve estar a serviço do bem estar de 
todos. A terra não é e não pode ser apenas uma mercadoria. 
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Cabe aos governos adotar políticas estimuladoras da agricultura familiar e 
cooperativada, através de preços, crédito e seguros. Diante do monopólio da produção 
agrícola, é fundamental que se garanta aos trabalhadores do campo a democratização 
do controle das empresas agroindustriais, que transformam os produtos agrícolas em 
alimentos. A reforma agrária deve estar casada com uma política de soberania 
alimentar. Além do que, urge garantir o direito e o acesso à educação formal a todos 
os camponeses e em todos os níveis. O conhecimento é um patrimônio da humanidade 
que deve estar à disposição de todo povo, em especial dos trabalhadores. 

Princípios e Compromissos 

1. Todas as famílias que querem viver, morar e trabalhar na terra têm direito de amar 
e preservar a terra e os seres da natureza em benefício de todos. 

2. Produzir prioritariamente alimentos para eliminar a fome da humanidade e melhorar 
as condições de vida e alimentação. 

3. Preservar os bosques existentes e reflorestar as áreas degradadas. 

4. Proteger as águas, suas fontes, rios, açúdes e lagos. Lutar contra a privatização e 
comercialização das águas. 

5. Evitar a monocultura depredadora e o uso de venenos e agrotóxicos. Tratar 
adequadamente nossos lixos e combater qualquer prática de contaminação e agressão 
ao meio ambiente. 

6. Lutar contra o latifúndio e repudiar as políticas implementadas pelo Banco Mundial e 
empresas multinacionais, com relação à Reforma Agrária; repudiar as empresas que 
monopolizam as tecnologias, as agroindústrias que nos exploram, e os organismos 
internacionais, (como FMI, OMC, G–7, que só se articulam em função dos interesses do 
capital). 

7. Aperfeiçoar sempre nosso conhecimento sobre a natureza e a agricultura, e 
transmitir aos jovens, motivando-os a continuar no meio rural. 

8. Praticar a solidariedade e indignar-se contra qualquer injustiça, agressão e 
exploração praticada contra qualquer pessoa, comunidade e natureza, em qualquer 
parte do mundo. 

9. Lutar e defender a igualdade entre homens e mulheres. Combater todo tipo de 
discriminação racial e sexual. Criar oportunidades efetivas para que ninguém seja 
discriminado e excluído por questões de gênero e raça. 

10. Embelezar nossas comunidades, cuidando e plantando árvores, flores, ervas 
medicinais e hortaliças. 

11. Jamais vender a terra conquistada. A terra é um bem supremo e deve garantir a 
sobrevivência das futuras gerações. 
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12. Pronunciar–se pelo não pagamento da dívida externa, para que esses recursos 
sejam destinados a cobrir as dívidas que os camponeses, especialmente os do setor 
social, têm com bancos. 

Fonte: http://www.social.org.br/cartilhas/cartilha003/cartilha012.htm 
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Anexo 4 – Despejo do Acampamento Oziel Alves – Campos dos Goitacazes – RJ 
 

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2006.  
 
 

1. Contexto sócio-político da região norte do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
   

No estado do Rio de Janeiro a cidade de Campos dos Goytacazes consiste na região mais 
conflituosa do estado, onde a justiça e a polícia federal vêm reprimindo a atuação do MST e 
dos demais segmentos que lutam pela democratização da terra no estado 

 
Região que já foi símbolo da produção canavieira, com dezesseis usinas produtivas na 
região durante a década de 1980, possui atualmente apenas seis em funcionamento, 
existindo, hoje, 130 mil hectares de terras ociosas remanescentes das usinas falidas.75 

 
Os movimentos populares que lutam pela democratização do acesso à terra vem  
reivindicando a destinação destas áreas para a Reforma Agrária. Entretanto, este processo 
anda a passos lentos. O atual Governo Federal reeditou (com algumas alterações) programa 
de incentivo às usinas açucareiras. 

 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem intensificando as políticas de 
desenvolvimento para o setor sucro-alcooleiro. Foram  definidas medidas neste sentido no 
Plano Agrícola e Pecuário (2005/2006) e no Plano Plurianual para a Agricultura (2004-
2007).  

 
A preocupação com o desenvolvimento deste setor deve-se ao aumento das exportações do 
açúcar e do álcool. Este último representa uma importante matriz energética que pode servir 
como alternativa às elevações de preço do barril de petróleo, decorrente de sucessivas crises 
internacionais.  

 
Dados oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos revelam esta 
realidade: “As exportações do agronegócio brasileiro totalizam no primeiro semestre US$ 
20,2 bilhões, recorde histórico para o período, com o aumento de 10,2% sobre os primeiros 
seis meses de 2004 e um saldo de US$ 17,71 bilhões (...) O açúcar e o álcool ocupam a 
terceira posição, com embarques de US$ 2,07 bilhões e incrementos de 73,2%.”76 

  
Neste sentido, vemos a forte expansão do setor sucroalcooleiro, com espaço destacado no 
consumo interno e externo de açúcar e álcool, existindo, por parte do Ministério da 
Agricultura, interesse em incentivar o setor, propondo políticas para seu desenvolvimento.  
Esta percepção vem sendo acompanhada por diferentes segmentos da sociedade e, ao que 
parece, pelo Judiciário.  

                                                 
75 LEWIN, Helena. Op. Cit. p. 96. 
76 Exportação do Agronegócio chegam a US$ 20,2 bilhões e batem novo recorde, 06jul.2005, matéria retirada 
de http://extranet.agricultura.gov.br.  

http://extranet.agricultura.gov.br/
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Este efeito é visto ao menos na atuação dos Poderes Públicos Campistas, que, no último 
período, passaram a se esforçar de forma mais enérgica na execução das liminares de 
reintegração de posse sobre áreas ocupadas pelos Sem Terra. Cabe destacarmos, que os 
fatos que relataremos a seguir se deram em áreas de interesse das Usinas.   
 
 
2. O despejo forçado das famílias do Acampamento Oziel Alves II.   
 
Este relato se refere ao despejo de 32 famílias do acampamento Oziel Alves II, localizado 
dentro de um complexo de fazendas, situado nas terras da Usina Cambahyba, no interior do 
estado do Rio de Janeiro, onde as famílias encontravam-se acamadas na área a quase seis 
anos.   
 
No dia de 24 de Janeiro de 2006 a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Federal, 
efetuou o despejo das famílias numa operação que destruiu casas, prendeu arbitrariamente 
acampados e agrediu trabalhadores.  
 
O referido acampamento fica localizado em um complexo de fazendas da falida Usina 
Cambahyba, entre os municípios de Campos de Goytacazes e São João da Barra, no estado 
do Rio de Janeiro, estas fazendas foram consideradas pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como improdutivas, tendo sido destinadas para 
fins de reforma agrária desde 1998.  
 
A Usina Cambahyba tem dívidas de mais de 36 milhões de Reais com a União e arrenda 
parte das terras à Usina Santa Cruz, contra a qual pesam acusações de crimes trabalhistas. 
Há alguns anos forma feitas denúncias comprovadas por laudos técnicos e judiciais de 
crimes ambientais praticados pelo proprietário na área.  Ressalta-se que os danos 
ambientais foram denunciados ao Ministério Público Federal em 2000 pelos integrantes do 
Movimento Sem Terra e até o presente momento nenhuma providência foi aparentemente 
tomada. 
 
Do despejo 

 
Em 13 de dezembro de 2005 houve uma tentativa de despejo das famílias do acampamento 
Oziel Alves, mas esta não foi efetivada por causa de fortes chuvas e da inundação sofrida 
pelas plantações neste dia. O delegado da Polícia Federal responsável pelo despejo era 
Adriano Dias Teixeira Amorim do Vale. Em seu relatório ele faz algumas sugestões sobre 
como deveria ocorrer a próxima tentativa  de desocupação da área: 
 

“ [...] A título de sugestão, optando pela retirada forçada, deve-se agir sem 
aviso prévio, compartimentada, mais cedo possível, despejando-se 
imediatamente, com o mínimo de diálogo, todos aqueles que estiverem nas 
construções, bem como os seus pertences, prendendo se necessário e na 
seqüência, destruir as casas. 
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Uma ação rápida e com grande efetivo, reduzindo ao máximo qualquer 
possibilidade de reação. 
É importante, para o sucesso daquela ação, que não esteja ou tenha 
chovido, que os caminhões permitam um rápido carregamento, que se 
tenha destino para os bens, em estado de aparente abandono, que haja mais 
de um trator, acelerando a demolição e que a área seja bem isolada de 
forma a não haver risco de infiltração.  
– Delegado Federal”  
(Relatório de Missão n. 509/05, inserido no processo de Reintegração de 
Posse Processo n. 2001.51.03.001441-6, fls. 282/283) 

 
O despejo realizado em 24 de janeiro de 2006 ocorreu exatamente da forma arbitrária e 
truculenta sugerida acima, como veremos abaixo. 
 
As estradas foram trancadas impedindo que os mesmos pudessem sair ou entrar no 
acampamento para acompanhar a ação policial. Os trabalhadores contam que os policiais 
federais apontaram armas e agrediram verbalmente as famílias que se encontravam no 
local, ameaçando atacá-las e prendê-las. Exigiam que saíssem das suas casas 
imediatamente, pois iriam passar sobre elas com uma retroescavadeira, inclusive sobre as 
pessoas que insistissem permanecer no local.77  
 
Após a prisão dos coordenadores do acampamento, João José e Zairid Barakatte, a tropa de 
choque da polícia militar, de forma truculenta, dispersou as famílias que tentavam negociar, 
utilizando-se, para tanto, de cães e cassetetes. As polícias federal e militar invadiram as 
casas jogando para fora os pertences dos trabalhadores e os policiais federais ameaçavam 
passar por cima de tudo que estivesse dentro, inclusive pessoas.78  
 
O trabalhador rural conhecido como “Zico” relatou que os policiais o ameaçaram de prisão 
e afirmaram que passariam com a retroescavadeira por cima de tudo, na frente de suas 
crianças. Em outra casa, a do Senhor Arnaldo, não lhe foi permitido que retirasse todos os 
seus móveis antes que as máquinas passassem por cima de tudo, inclusive de seu chiqueiro, 
com os porcos ainda dentro.79 Na maioria das casas os policiais não permitiram que os 
moradores retirassem telhas, portas ou janelas, impossibilitando que fossem reutilizadas na 
reconstrução de suas moradias. Para a maioria das famílias, essas casas eram o seu único 
lar, pois ali moravam há seis anos.  
 
Cabe destacar que quem orientou e acompanhou o despejo, inclusive, em certos momentos, 
dentro do carro da polícia federal, foi um dos donos da Usina, Cristóvão Lisandro. O 
Senhor Lisandro inclusive teria apontado quais casas deveriam ser destruídas, pois os 
oficiais de justiça e as polícias federal e militar não tinham laudos ou mapas que 

                                                 
77 Informações fornecidas por trabalhadores rurais presentes no acampamento no momento do despejo a 
integrantes do MST, em 24 de janeiro de 2006.  
78  Idem  
79 Informações colhidas por integrantes do MST durante reunião realizada com os trabalhadores rurais 
presentes no momento do despejo, em 25 de janeiro de 2006.  
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determinassem os limites da fazenda, visto que é um complexo de fazendas que não é 
separado por cercas e está todo ocupado por lotes das famílias do acampamento.   
 
Somente com a chegada da Coordenação Estadual do MST ao local, por volta das 9 horas, 
– e com muita insistência dos representantes do Movimento – foi possível falar com dois 
(de um total de seis) oficiais de justiça que acompanhavam a operação, a fim de verificar a 
ordem judicial  emitida pelo Juiz André Luís, da 1ª Vara Federal de Campos.  
 
Há que se ressaltar que a medida liminar que deu ensejo ao referido despejo foi concedida 
há dois anos e meio pela 1ª Vara Federal de Campos. Segundo nosso estatuto processual, 
tal medida justifica-se para se evitar perecimento de direito, portanto, há um caráter de 
urgência que justifica a concessão da medida liminar. É discutível, portanto,  suposta 
urgência na execução da ordem liminar que fora concedida há mais de dois anos. Por dever 
de cautela que informa o próprio exercício jurisdicional, deveria o Juiz da 1ª Vara Federal 
ter aguardado o final da instrução processual, posto que a medida havia perdido eficácia em 
virtude do lapso temporal. 
 
Apesar dos esforços do MST, a negociação não teve nenhum efeito e a operação continuou 
da mesma forma. No total 32 famílias tiveram suas casas demolidas, muitos pertences 
destruídos, algumas famílias foram agredidas fisicamente, e todas foram moralmente 
atingidas. As famílias despejadas não tem para onde ir e não estão sendo amparadas por 
nenhum órgão estatal ou federal. As 32 famílias que viviam no acampamento Oziel Alves 
II permanecem acampadas ao redor do que sobrou de suas casas tentando cuidar dos seus 
pertences, animais e plantações.  
 
 
Da ilegalidade da operação de demolição 
 
A ação de demolição das casas demonstra a ilegalidade da operação realizada pela polícia 
federal. Não há nos autos da ação de reintegração de posse (nº 2001.51.03.001441-6) 
nenhum pedido formulado pelos autores da medida requerendo a demolição das casas. No 
mesmo sentido, não há nenhuma decisão por parte do Juízo referente à demolição das 
casas. 
 
Destarte o Código de Processo Civil Brasileiro  apresentar expressamente a proibição de 
julgamento para além dos pedidos apresentados na petição inicial, o que se viu em Campos 
foi uma verdadeira inversão das regras processuais. É certo que se não houve determinação 
expressa  pela derrubada das moradias das famílias, o Juízo as autorizou verbalmente. Tal 
medida denuncia o grau de arbítrio freqüente em nosso judiciário quando se trata de 
desalijar famílias de excluídos sociais.  
 
 
Das prisões arbitrárias e agressões 
 
João José e Zairid Barakatte, coordenadores do acampamento Oziel Alves II, ao se 
apresentarem para negociar a retirada das famílias foram imediatamente presos, sob o 
argumento de que eles estariam ameaçando os policias com “arma branca”, entretanto, os 
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dois coordenadores do movimento, não traziam nada consigo, apenas seus celulares. Os 
coordenadores foram algemados e conduzidos à Delegacia, onde foram agredidos 
verbalmente.   
 
Por terem permanecido incomunicáveis, sem nem mesmo poder falar com suas advogadas, 
o senhor João José, passou mal vindo a sofrer distúrbios gastrointestinais como vômito e 
diarréia.80  O Delegado da Polícia Federal Marco Aurélio, não prestou socorro ao 
trabalhador que estava detido, pois segundo ele “ ...se eles eram poderosas lideranças nos 
acampamentos, tinham que ser feras dentro da Delegacia...”.81 Os trabalhadores 
permaneceram presos durante todo o dia 24 de janeiro, até as 18 horas. Somente foram 
liberados após serem coagidos a assinar um documento afirmando que resistiram a entregar 
as “armas brancas”, que, novamente frisamos, não portavam.  
 
No ato da prisão dos coordenadores, um senhor de 58 anos, conhecido como Toninho, que 
tentou ajudar seus companheiros, foi agredido pelos policiais federais e arrastado pela 
estrada. Os policiais queriam demonstrar aos demais trabalhadores que quem resistisse ou 
impedisse a ação da polícia seria agredido ou preso.82 
 
 
Das medidas judiciais 
 
A desapropriação da área em questão foi iniciada pelo INCRA em 1998 e, até o momento, 
não foi concluída. As ações de Reintegração de Posse foram iniciadas em 2001; dois anos 
depois as liminares foram concedidas pela Justiça Federal.83 Ressalta-se que em virtude das 
execuções fiscais que pesam sobre a Usina, a Procuradoria da Fazenda Nacional pediu que 
os imóveis em questão fossem adjudicados, isto é fossem transferidos para o exeqüente, 
neste caso, a União, sendo ao final repassados ao INCRA para a realização da reforma 
agrária. Segundo a Constituição Federal brasileira, em seu artigo 184, as terras 
consideradas improdutivas devem ser revertidas para fins de reforma agrária. O que 
observamos com o exemplo acima é que ainda hoje prevalece o interesse da propriedade 
privada sobre o interesse social, ferindo os direitos à moradia, à alimentação e à segurança 
dos trabalhadores rurais, que ao serem despejados e expulsos de suas moradias serão 
também privados de seu meio de subsistência. 
 
Diante das informações apresentadas pela assessoria jurídica do MST, de que havia 
benfeitorias e produção para serem colhidas, a juíza Fabíola Utzig Haselof, substituta na 1ª 
Vara Federal de Campos, concedeu prazo para que os trabalhadores retirassem toda sua 
produção, a partir do plano de colheita a ser elaborado pela Ouvidoria Agrária do Rio de 
Janeiro. Entretanto, posteriormente esta decisão foi reconsiderada sendo autorizado que se 
o proprietário acabasse com a produção.  
 

                                                 
80 Informações fornecidas por João José e Zairid Barakatte aos integrantes do MST, em 24 de janeiro de 2006.  
81 Idem 
82 Informações fornecidas pelo senhor Toninho aos integrantes do MST, em 24 de janeiro de 2006. 
83 Processos   2001.51.03.001441-6 e 2001.51.03.001440-4. 
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Atualmente, na fazenda está sendo plantada cana-de-açúcar pela Usina Santa Cruz, que 
utiliza-se de carga excessiva de pesticidas. Colocando em risco a saúde das famílias e, em 
especial das crianças, que encontram-se morando a margem da fazenda.       
 
3. Dia da luta camponesa marcado pela arbitrariedade da Polícia Federal. 

Fato recente ocorrido na região de Campos dos Goytacazes que merece nosso destaque 
ocorreu no dia da luta camponesa, 17 de abril de 2006, onde uma assistente social, 
Carolina Abreu coordenadora do Comitê Popular de Erradicação do Trabalho escravo /NF 
e um trabalhador rural, Cosme Henrique militante do MST foram presos arbitrariamente 
pela Polícia Federal.  

O dia da luta camponesa mainifestou-se em Campos através de vários Atos. 

O primeiro deles ocorreu na Usina Santa Cruz, símbolo do agronegócio n região norte 
fluminense, que vem arrendando as áreas em processo de desapropriação pelo INCRA e 
flagrada utilizando trabalho degradante.  

 Após esta atividade na Usina Santa Cruz, quando os manifestantes já se  dirigiam para o 
centro da cidade onde mais dois Atos aconteceriam, um trabalhador rural Sem Terra foi 
arbitrariamente preso pela Polícia Federal.  

Os manifestantes se dirigiram a sede da PF para conversar com o delegado e compreender 
o ocorrido, já que a prisão foi realizada quando o trabalhador se encontrava dentro do carro 
e deixou todos sem compreender o que estava acontecendo. 

Os primeiros a chegar à sede da Pf foram: a advogada do MST e a Assistente Social 
Carolina Abreu. As mesmas se identificaram e pediram para falar com o delegado 
responsável pela operação. O atendente ligou para o delegado que autorizou a subida ao 
gabinete.  

Enquanto aguardavam na sala de espera um agente se aproximou e perguntou o que 
queriam. A advogada explicou que queriam falar com o delegado sobre o trabalhador 
Cosme, que estava detido e que o delegado autorizou a subida. O agente (Isaías) perguntou 
a Carolina se a mesma era advogada. Ela disse que não, que era Assistente social. Ele 
começou a gritar: “Fora daqui” e agarrou o braço dela com força e saiu arrastando-a. A 
mesma insistiu que foi autorizada a subir e que queria falar com o delegado e que era 
assistente social e que estava respaldada pela lei para estar ali. Ele continuou a gritar e saiu 
arrastando a Assistente Social pelo braço, em direção ao corredor.  

A cena era inacreditável. Duas técnicas se apresentam em uma repartição pública, que tem 
como uma de suas funções: cuidar da segurança pública e são surpreendidas pela agressão 
de um agente. 

Diante de tal situação, no mínimo, esdrúxula a Assistente social insistiu que queria falar 
com o delegado. Não satisfeitos com a insistência da profissional que pedia que o agente 
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soltasse o seu braço pois estava sendo machucado, um outro agente, de nome Humberto, 
deu uma gravata imobilizamndo-a, arragou-a por trás torcendo o braço e apertando cada 
vez mais o pescoço da mesma.. Enquanto a técnica de imobilização era aplicada 
violentamente o agente Isaías arrancava, à força, a máquina fotográfica que encontrava-se 
pendurada no  pescoço da assistente social. A mesma argumentou que a máquina 
encontrava-se sem filme e sem pilha, não podendo funcionar. Ignorando-a, a máquina foi 
arrancada. Após levar a máquina o agente Isaías retorna, olha para a assistente social, 
ainda imobilizada com uma gravata e pelos braços, e diz: “ela mordeu meu dedo”, isso é 
lesão corporal. Um outro agente grita de longe: “Tem que fazer exame de corpo delito”. 
Toda essa violência foi assistida pelos delegados. Cinco delegados se revezavam a olhar a 
ação violenta de seus agentes. Após essa cena a Assistente Social foi algemada e levada 
para a sala junto ao trabalhador rural Sem Terra, sob a vigilância de dois agentes da PF.  

O martírio durou todo o dia, quando, após, vários policiais darem o seu depoimento, por 
volta das 17h a Assistente Social foi interrogada pelo Delegado Marco Aurélio. Neste 
momento tomou-se conhecimento que o delegado Bruno havia realizado a prisão, sendo 
que o mesmo em nenhum momento se dirigiu a Assistente social para dar voz de prisão ou 
solicitar que os agentes deixassem de cometer tal abuso. Neste momento a assistente 
Social recebe a Nota de Culpa: “presa em flagrante... em virtude de ter sido flagrada ao 
agredir, desacatar e resistir a Policial Federal”. 

Para que assistente Social fosse solta foi necessário pagar uma fiança.  

Cabe destacar que a advogada que acompanhou os depoimentos, no momento em que a 
assistente social era detida, foi ameaçada pelo agente Isaias de ser presa em flagrante por 
desacato. Entretanto, a advogada argumentou a ilegalidade daquele ato e o agente voltou 
atrás diante de tamanho absurdo. 
Esta postura abala as bases da sociedade democrática, uma vez que duas profissionais, uma 

assistente social outra advogada, receberam este tipo de tratamento dentro de uma 

Delegacia da Polícia Federal.  

 
 
 
 


