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RREESSUUMMOO

O presente trabalho aborda a presença da oralidade no assentamento Gonçalo Soares, associação

José Rainha. Trata-se da análise de uma sessão de transmissão/recepção orais de saberes,

entendida, aqui, como uma mística e, também, da análise das entrevistas realizadas com os

agentes sociais desta comunidade, buscando perquirir a presença de uma voz contadora de

histórias e transmissora de saberes, e verificar se essa prática é realizada como parte integrante ou

não das atividades cotidianas dos moradores do referido assentamento. Este estudo analisa

também as práticas de transmissão realizadas, por quem e quais as fontes que embasavam a

organização do repertório utilizado. Adotou-se as contribuições teóricas de Paul Zumthor, Walter

Benjamin, Umberto Eco, Alfredo e Eclea Bosi, Edgar Morin, entre outros. Como orientação

metodológica, optou-se pelos princípios da entrevista compreensiva, do sociólogo francês Jean-

Claude Kaufmann e as observações in situ, além das histórias de vida, colocando essa pesquisa

em uma base teórica/metodológica etnográfica. Evidenciamos, nesta pesquisa, mediante os

referenciais teóricos entremeado a construção dos dados, que a transmissão/recepção de saberes

orais está enfraquecendo, devido, principalmente, a inexistência do trabalho coletivo nesta

comunidade da presença das mídias.

Palavras-chave: Transmissão, Recepção, Oralidade, Saberes e MST.
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RREESSUUMMÉÉ

L'intérieur actuel de travail approche l'orality de l'emboîtement Gonçalo Soares, reine de Jose

d'association. On est au sujet de l'analyse d'une session de transmissionréception verbale pour

savoir, compris, ici, comme mística et, aussi, de l'analyse des entrevues a exécuté avec les agents

sociaux de cette communauté, recherchant pour étudier la présence des comptables des histoires

et pour vérifier si ces pratiques elles étaient exécutés en tant que partie intégrante ou pas des

activités quotidiennes, sans compter qu'étudier et analyser comme ils ont été exécutés, pour qui et

quel les sources qui ont basé l'organisation du répertoire utilisé. On a adopté les contributions

théoriques de Paul Zumthor, Walter Benjamin, Umberto Eco, Alfredo et Eclea Bosi, Edgar

Morin, entre d'autres. Comme orientation de metodológica, on a adopté les principes de l'entrevue

complète, du sociologue français Jean-Claude Kaufmann et des commentaires in situ, au delà des

histoires de la vie, placement de cette recherche dans une base théoriquemetodológica

etnográfica. Nous démontrons, au moyen des referenciais théoriques et de la construction des

données, que la transmissionla réception pour vous connaître prient s'affaiblit, a eu,

principalement, l'inexistence du travail collectif dans cette communauté.

Mots-clés : Oralité. Pour savoir. MST
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PPaarraa MMaarriiaa GGaabbrriieellaa ((ffiillhhaa)),, ppeellaa ccoommpprreeeennssããoo ddee
mmiinnhhaa aauussêênncciiaa ee ppeelloo ccaarriinnhhoo sseemmpprree ddaaddoo ddee mmaanneeiirraa
iirrrreessttrriittaa;;
FFeelliissbbeellaa ((mmããee)),, ppeellaa ééggiiddee qquuee rreepprreesseennttaa eemm mmiinnhhaa
vviiddaa,, ppoorr mmee eennssiinnaarr qquuee ssoommooss sseemmpprree ccaappaazzeess ddee
ssuuppeerraarr aass iinntteemmppéérriieess ddaa vviiddaa ee ppoorr aaccrreeddiittaarr qquuee eeuu
sseerriiaa ccaappaazz;;
ee AApprroonniiaannoo ((ppaaii)) ((iinn mmeemmoorriiaann)),, ppoorr tteerr ssiiddoo,, eemm
mmiinnhhaa vviiddaa,, oo mmaaiioorr aarrtteessããoo ddaa vvoozz qquuee jjáá ccoonnhheeccii..

DDeeddiiccoo--llhheess hhoorraass ddee aauussêênncciiaa,, nnuunnccaa ccoobbrraaddaass,, ppoorréémm
iirrrreeccuuppeerráávveeiiss..
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“O brio do texto (sem o qual, em suma, não há
texto) seria a vontade de fruição: lá onde
precisamente ele excede a procura, ultrapassa a
tagarelice e através do qual tenta transbordar, forçar
o embargo dos adjetivos – que são essas portas da
linguagem por onde o ideológico e o imaginário
penetram em grandes ondas” (Roland Barthes).

“... não se pode duvidar de que estejamos hoje no
limiar de uma nova era da oralidade, sem dúvida
muito diferente do que foi a oralidade tradicional; no
seio de uma cultura na qual a voz, em sua qualidade
de emanação do corpo, é um motor essencial da
energia coletiva” (Paul Zumthor).
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Uma construção histórica: o perfil dos agentes da voz

Contar histórias é uma atitude que nos vem dos
primórdios da humanidade. Em tempos muito antigos
[...]; contar histórias e ouvi-las era uma forma de
ensinar e aprender. O narrador era alguém mais velho
que transmitia o seu saber aos mais jovens. (Walter
Benjamin)

Nas sociedades primitivas, os contadores de histórias eram muito respeitados, por serem

considerados a memória da comunidade, por serem responsáveis pela transmissão de todo o

patrimônio cultural, ou seja, responsáveis pela transmissão das experiências armazenadas e das

histórias vividas e imaginadas de uma determinada comunidade, perpetuando a matéria

narrativa.

Na Idade Média, os jograis tinham uma atuação semelhante: eram informadores em

potencial. Além deles, as mulheres, também, desempenharam um papel destacado como

contadoras de histórias e como fortalecedoras do laço social.  Foram elas, mulheres de camadas

sociais diferentes, as inspiradoras dos escritos folclóricos e infantis coletados por Charles

Perrault, no século XVII e pelos irmãos Grimm, no século XIX. Eram narrativas colhidas, direta

ou indiretamente, de narradores orais, e cabia às mulheres dominar a rede doméstica de

informação. Lembra Marina Warner (1993, p. 77) que “se as académis, que controlavam a

palavra escrita, eram dominadas por autores e pensadores do sexo masculino”, os salões, “as

ruelles eram a esfera das mulheres, onde presidiam a palavra falada e seus usos”.

Assim, nos salões da corte francesa do Antigo Regime1, as mulheres organizavam suas

sessões de mexericos, ouviam e contavam histórias. A narração de histórias atuava, dessa forma,

1 O Antigo Regime, típico da Idade Moderna, compõe-se dos seguintes elementos: capitalismo comercial, política
mercantilista, sistema colonial, sociedade estamental, Estado absolutista, intolerância religiosa e laicização cultural.
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como um agente de ligação social e os contos de fadas eram transmitidos em voz alta,

socializados pelo grupo.

 A essa transmissão oral Paul Zumthor chama de poética da voz, que representa uma

manifestação poética tanto no presente, quanto no passado, expressa pelas diversas funções

sociais ritualizadas pela palavra. Essa tradição de oralidade existe em vários aspectos da vida

cotidiana; entre eles, o ensino, o testemunho judiciário e a consulta médica.

Pode-se, ainda, pensar que essas práticas de transmissão oral baseiam-se em fórmulas, os

temas são tradicionais e a estrutura é uniforme. Esse pensamento pode dar a idéia de que a

oralidade é estática e conservadora, mas isso não corresponde à verdade. Se assim fosse, bastaria

ao narrador apenas conhecer a fórmula e usar a improvisação para adaptações necessárias, seja

ao público, seja à região, não prescindindo dos gestos, fator essencial da comunicação oral, já

que “com as mãos amarradas não há criatura vivente para contar uma estória”, como lembra

Cascudo (1984, p.16). Na realidade, o narrador, ao liberar sua imaginação, inova e recria velhos

contos ou relatos, cativando seu público, que é visível e se faz presente.

Paul Zumthor relata que, há mais de cinqüenta anos, quando se falou em literatura oral,

houve grande alvoroço no bojo das discussões dessa literatura transmitida de boca a ouvido, pois

os europeus, em especial, os franceses, refutavam essa denominação. Tal fato decorria da

valorização dada à escritura, em detrimento da oralidade e das manifestações populares.

De um modo geral, delegava-se à escrita o status de linguagem hegemônica. Outro fator

preponderante refere-se à concepção intolerante a respeito das práticas, usos, valores e

representações do povo, destinando-o ao anonimato.

 Nesse contexto da efervescência e das discussões teóricas, surge o interesse pela cultura

popular, destacando-se os estudos de Mikhail Bakhtin e um pouco mais tarde os de Carlo

Ginzburg. Ambos empreenderam estudos específicos voltados para as questões da oralidade, da
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escrita e da cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Esses estudos inovadores

enfocam, principalmente, a constituição da existência de sujeitos, que trazem inerentes suas

percepções do real e as contradições e relações que emergem do contato entre as culturas erudita

e popular, no cotidiano vivido e percebido por homens e mulheres, redimensionando, assim, o

próprio conceito de cultura predominante.

O enfoque da sociologia desloca-se e integra os estudos da cultura popular, com a

contribuição significativa das reflexões de Antônio Gramsci. Para ele, é no processo de luta que

os interesses em comum legitimam as classes sociais como entidades não meramente

estratificadas, referentes às questões econômicas como atestavam os marxistas, mas

principalmente como categoria histórica.

Nesse contexto, vale lembrar, também, que a preeminência da escrita concerne à sua

própria construção histórica, pois o ato de escrever nasce como resposta às necessidades

econômicas e religiosas dos povos, enquanto que o ato de narrar nasce para salvaguardar a

memória, intercambiar experiências, além de preservar do mito. Jacob Grim, citado por André

Jolles (1976, p.25), define o mito como sendo “a crença numa divindade, crença essa que se

enraíza em graus infinitamente variáveis, em todos os povos”. A oralidade é, conseqüentemente,

dinâmica, pois, ao preservar o mito ela tende a se adaptar às novas circunstâncias, como

elemento de transmissão cultural e de valores. A oralidade é movimento e, apesar de refutada

pela elite e pelo clero, no passado, em detrimento do texto escrito, é um convite de aproximação

entre os sujeitos que, através da voz, desnudam a sua essencialidade.

Podemos confirmar o que foi dito, com as palavras de Zumthor (1993, p. 26), quando

afirma que “se projetarmos o passado no presente é a voz perdida (do passado) que embasa a
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voz do presente, com isso, a voz em sua modernização procura inserir na ‘Sociedade do Ter’ a

‘sociedade do Ser’2”.

Contudo, enquanto discutiam a não legitimidade da literatura oral, os estudiosos

medievais deixaram de tentar interpretar concretamente a poesia medievalista cujas inferências

são incertas. Ao destacar essa afirmativa Zumthor (1993), em seus estudos sobre a poesia

medieval, enumera três tipos de oralidade relativa a três situações de cultura: oralidade primária,

oralidade segunda e oralidade mista. As duas últimas coexistiram com a escritura, enquanto a

primeira teria existido nas sociedades ágrafas dos séculos XII e XIII. Embora não siga uma

cronologia, essa subdivisão, mesmo que, no geral, provavelmente tenha suscitado maior

valoração da oralidade a partir do século XIII.

 Discussões entre poesia oral e literatura oral são pontuadas categoricamente por Paul

Zumthor (1997), que as diferencia, a partir de sua vasta referência bibliográfica. Ele define a

primeira como um tipo de discurso com finalidade sapiencial ou ética, o que, num sentido maior,

representaria “os tipos de enunciados metafóricos ou ficcionais que ultrapassam o valor de um

diálogo entre indivíduos: contos, jogos verbais infantis, facécias e outros discursos tradicionais...”

Enquanto a segunda distinguir-se-ia da primeira “pela intensidade dos seus caracteres, sendo

formalizada mais rigorosamente e provida de indícios de estruturação mais evidentes” (p. 49).

O medievalista afirma, ainda, em seus estudos, que as epopéias homéricas não teriam a

mesma constituição, se não houvessem sido auxiliadas por elementos orais de sua gesta (feitos

heróicos). Tudo por causa do caráter improvisatório da literatura oral e do preconceito instituído

em relação às práticas orais, vistas como uma práxis inferior e, esta, relacionada ao popular.

2 ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. 1993. As expressões Ter e Ser remetem-se ao fato de vivermos em uma
sociedade que preconiza a individualidade, cabendo a cada indivíduo encontrar o seu espaço, espaço esse
configurado de acordo com a posição social, à qual o sujeito consegue projetar-se. Assim, nessa sociedade do Ter, a
voz, em busca da essencialidade do Ser, ecoa como resistência de vida.
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Mesmo assim, no terceiro quarto do século XX, especialistas contestaram o caráter oral das

cantigas de gesta, enquanto outros indagavam sobre a diferença entre tradição oral e transmissão

oral. Para o estudioso, “a primeira se situa na duração; a segunda, no presente da performance”

(p.17).

No entanto, segundo o referido autor:

o oral não significa popular, tanto quanto escrito não significa erudito. Na
verdade, o que a palavra erudito designa é uma tendência, no seio de uma cultura
comum, à satisfação de necessidades isoladas da globalidade vivida, à
instauração de condutas antônimas, exprimíveis numa linguagem consciente de
seus fins e móvel em relação a elas; popular, a tendência a alto grau de
funcionalidade das formas, no interior de costumes ancorados na experiência
cotidiana, com desígnios coletivos e em linguagem relativamente cristalizada.
( ZUMTHOR, 1993, p. 119)

Dessa forma, a dicotomia forjada entre o popular e o erudito expressa elementos culturais

que co-existem e complementam-se em tempos e espaços diversos. Para evidenciar essa

contradição, exemplifica-se o que ocorreu no século XX, em que a Literatura não incluía em si o

folclore; mais tarde na França, via-se ainda com certo preconceito a literatura oral, isso talvez

por ela ter sido taxada de não culta em oposição ao erudito. Essa cultura marginalizada, porém,

não perde sua veemência, resistindo mesmo aos ataques feitos pelos medievalistas catedráticos.

O fato de ser a voz o único material concreto da oralidade não exclui o seu valor literário.

Redundante seria configurar uma oralidade medieval, pois em se tratando de poesia, o segundo

termo não necessita do primeiro.

Percebe-se, então, de acordo com o autor anteriormente citado que, na luta pela

permanência, a voz enfrentou vários desafios. Dentre eles, participou do conflito entre mitos e

costumes da Idade Média. No século XII, sofreu a influência da cristianização na Rússia que
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trazia as práticas escriturais, após dominar por mais de três séculos aquela época arcaica. Por

outro lado, no século XX os traços das culturas populares provinham das tradições medievais, o

que significa mais um momento de penetração e sobrevivência da poesia medieval.

Mesmo essa polêmica ainda persistindo, nos últimos tempos, o mundo acadêmico acaba

por conceber, também, a literatura oral como campo e objeto de investigação, pois se

consideramos a literatura como produção humana, não podemos negar todo o patrimônio

produzido nas práticas orais e guardado pela memória coletiva. Cascudo (1984, p.20) ratifica

esse pensamento, quando confere à literatura oral sua devida importância:

[...] este volume (Literatura Oral no Brasil), coloca diante do leitor letrado, do
professor de literatura, um material vivo, atual e poderoso, insusceptível de ser
negado, repelido ou rejeitado, tendo todos os poderes de tempo, nascimento,
resistência e contemporaneidade para considerar-se proclamado em sua
legitimidade indiscutida ao lado da outra literatura, no auto da cátedra.

Assim, parte-se do pressuposto de que literatura é, ao mesmo tempo, um misto de voz e

letra. A voz se faz letra, a letra carrega a voz, que convida à literatura, atraindo e seduzindo o

leitor. Nesse percurso, narrador, autor, leitor e ouvinte alteram a realidade e adentram no mundo

ficcional em que o imaginário é experimentado como forma de articulação entre o real e o irreal.

Entretanto, a figura do narrador oral, está se esmaecendo na atualidade, pois como diz

Walter Benjamin (1994, p. 200-201), as pessoas praticam cada vez menos a arte de contar: “a

arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção”.

Percebe-se nisso uma perda, uma vez que os narradores sempre se constituíram em fonte, por

excelência, também, dos escritores. O autor considera a narrativa “uma forma artesanal de

comunicação”, argumentando que “se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres

da arte de narrar, foram os artífices quem aperfeiçoaram” (p. 205).
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Não se pode esquecer que o contador de histórias resgata a tradição oral e ao mesmo

tempo estimula ainda mais a imaginação do ouvinte, uma vez que a mensagem é ouvida e

embalada pelo visual. Contar histórias é uma arte. Ela sugere uma dinâmica que possui a

necessidade de captar o ritmo e a cadência dos contos, fazendo as pausas no momento certo, não

entrando em descrições abarrotadas de detalhes. Cria um clima de envolvimento e de encanto, e,

acima de tudo, usa todas as modalidades e possibilidades da voz – imitando ruídos, sussurrando,

fazendo as onomatopéias e as indicações que sugerem suspense e clímax e, ainda, os gestos.

Esse ato de enunciação, único e não reproduzível, é a performance3.

A narração inicia-se com uma frase mágica, que sugere a saída do mundo real para o

mundo ficcional: Era uma vez... E costuma acabar com um refrão que indica o regresso à

realidade: E assim acabou a história. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser

que conte outra.

Essa prática promove a interação entre aquele que conta e aquele que escuta. O narrador

conduz a narrativa, encaminha o ouvinte a um universo encantado, elabora sua história,

dependendo do público, do qual espera um feedback.  Essa situação única possibilita ao contador

captar os elementos da receptividade da história narrada, do emprego de gestos e expressões

faciais. Isso permite a reformulação, a cada novo contar. O próprio texto da narrativa não se

restringe ao modelo original, ele repousa ora no material escrito, ora na memória, recriando-se e

adaptando-se sempre.

Desse modo, não existe mais a pureza do relato oral, pois o material dos contos de fadas

vincula-se ao texto impresso e modifica-se a cada narração. Isso deixa claro que o papel do

escritor de textos literários para crianças, atualmente, muitas vezes substitui, o contador de

3 Adotaremos aqui, o conceito utilizado e disseminado por Paul Zumthor quando diz que performance é a “Ação
vocal pela qual o texto poético é transmitido a seus destinatários. A transmissão de boca a ouvido opera literalmente
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histórias dos primórdios da humanidade, marcado, sobretudo, pela oralidade, pela sedução das

palavras e pela fruição dos sons que davam tanto prazer aos ouvintes. Tal fato lembra o tempo

em que o rito familiar atendia o ambiente intimista na relação entre as gerações, nas transmissões

e recepções de histórias e saberes4. Assim, fazendo um recorte histórico, para focalizarmos as

práticas orais de meados do século XIX, destacamos a figura do avô e da avó como símbolos do

faz-de-conta, atuando na introspecção fantasiosa dos adolescentes e das crianças. Via de regra,

brincadeiras entre crianças reproduziam e desenvolviam as simbologias dos momentos mágicos

retirados dos livros, das histórias contadas e dos momentos vividos através da voz.

As práticas escriturais têm modificado os sistemas de percepções do mundo, as relações

sociais e de dominação, consentindo a constituição de um saber separado da prática. Logo,

torna-se claro que a oralidade é também responsável pela transmissão de saberes quase

esquecidos pela escola e pela sociedade, repousados na memória e perpetuado através da

oralidade.

Sabemos que o ser humano não nasce escritor ou leitor, mas falante e ouvinte e a partir

destas potencialidades, participando de situações de interlocução e interação, guarda, na

memória, as situações vividas, sentidas e ouvidas. Já a escrita é uma representação

convencionada pela cultura, aprendida em estabelecimentos formais e em situações intencionais.

Para melhor explicar isso, vale expressar o pensamento de Zumthor (1993, p. 35) quando diz

que:

o texto; ela o efetua”.
4 Adotamos como conceito de saberes a mesma idéia adotada por Patrini (2005, p. 20), quando os define como: uma
forma de esquemas incorporados, adquiridos e reproduzidos na prática cotidiana de forma oral, em que as relações
pessoais são de fundamental importância e a linguagem é ritmada pela ação.
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Admitir que um texto, num momento qualquer de sua existência, tenha sido
oral é tomar consciência de um fato histórico que não se confunde com a
situação de que subsiste a marca escrita, e que jamais aparecerá (no sentido
próprio da expressão) ‘a nossos olhos’.

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a investigar se a prática social de contar está

presente no cotidiano da comunidade dos Sem-Terra, quem a pratica e como ela é praticada. Ou

seja, meu interesse é estudar a transmissão e a recepção dos saberes na associação José Rainha,

no assentamento Gonçalo Soares.

Tal interesse surgiu a partir da minha experiência como aluna-bolsista da iniciação

cientifica do CNPq, vinculada a um Projeto de Pesquisa intitulado: O contador de histórias:

práticas de oralidade na escola, coordenado pela professora Dra. Maria de Lourdes Patrini. Essa

pesquisa tinha como objetivo principal investigar as práticas orais e a arte de contar nas escolas

da cidade do Natal, tendo, como objeto de pesquisa empírica as instituições de ensino

pertencentes às redes municipal, estadual e privada de ensino, buscando perquirir a presença de

contadores de histórias e observar como essas práticas eram realizadas, por quem e quais as

fontes que embasavam a organização do repertório utilizado.

Dentre as vinte e seis escolas selecionadas, pesquisadas e analisadas, para mim, uma se

destacou das demais. Nela, a oralidade dispunha de um espaço apreciável dentro de um ambiente

em que a cultura predominante era a escrita. Lá, saltava aos olhos a preocupação que a escola

tinha com a prática social de contar. Isso, por sua vez, serviu de motivação para a realização de

minha monografia de final de curso, do Curso de Pedagogia5 da UFRN, intitulada: A voz poética

no cotidiano escolar, tendo como referencial empírico a Cooperativa Educacional – COEDUC,

localizada na cidade do Natal. O trabalho monográfico tinha como objeto de estudo os
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professores/contadores dessa escola e os alunos/receptores que vivenciavam essa prática. Elegi,

como temática central do trabalho, conhecer quais eram os agentes sociais que desenvolviam

essa prática de transmissão/recepção de contos orais na escola, canalizando o meu olhar para o

produto/processo dessa prática social.

 Como estratégias metodológicas, realizei um estudo por meio de registros em áudio e

vídeo e de observações in situ, sedimentado nas reflexões teóricas de Walter Benjamim, sobre o

narrador e a arte de contar; de Mikhail Bakhtin, no que se referem à literatura e cultura popular;

as de Paul Zumthor que me permitiram analisar a performance dos contadores de histórias e a

forma de transmissão oral destes agentes sociais. Através do método da entrevista compreensiva

de Jean-Claude Kaufmann, pude traçar o perfil dos contadores da escola supracitada.

Nesse estudo, pude constatar, entre outras coisas, que os professores/contadores são, em

sua maioria, do sexo feminino e provenientes do interior. O mais interessante, ainda, é que esses

agentes da oralidade foram, em algum momento de suas vidas, ouvintes de contadores

tradicionais, que lhes apresentavam narrativas oriundas da tradição oral6.

Concluída mais essa etapa da minha trajetória acadêmica, fiz o exame de seleção para o

mestrado no PPgEL e, após aprovada, debrucei-me nas leituras indicadas pela minha orientadora,

acerca da transmissão/recepção orais de narrativas e da obra de Paul Zumthor, fundamentais para

a minha argumentação teórica; bem como nos estudos voltados para a oralidade e escritura, pois

eles seriam fundamentais para a realização do meu projeto de pesquisa: Transmissão e recepção

orais do conto no cotidiano escolar dos sem-terrinhas: um estudo sobre o patrimônio literário e

cultural.

5 Paralelamente a esta pesquisa, uma outra acontecia, sendo realizada em uma escola privada, pela mestranda Gianka
Bezerril.
6 OLIVEIRA, Isabela Freitas de. A voz poética no cotidiano escolar. 2002. (Monografia)
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 Enquanto me dedicava às leituras, encontrei uma reportagem da Revista Caros Amigos,

feita pela estudante de jornalismo Andréa Dip, sobre uma escola dos sem-terrinhas, que

funcionava num acampamento, localizado em Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul.

Nesse acampamento, havia o registro de cento e trinta crianças matriculadas, tendo como

agentes educacionais um total de oito educadores. As escolas eram denominadas itinerantes, haja

vista acompanharem o movimento dos assentados em suas jornadas de luta pela terra.

A organização do ensino era composta por ciclos (infância, adolescência e juventude) e o

que oficialmente se trata como currículo7 era constituído, nesse lócus, por temas geradores8,

oriundos de assuntos atuais referentes à realidade imediata dos assentados, o que os tornava

atraentes e, por conseguinte, centro de interesse dos alunos.

Dip observa, em sua reportagem, a facilidade de expressão e o conhecimento político

expresso nas conversas com as crianças do assentamento, ou seja, elas apresentavam uma

desenvoltura admirável ao tratarem de temas como: a reforma agrária, a ALCA, o preconceito.

Pode-se inferir desse texto que os fundamentos pedagógicos que orientavam a

organização do ensino assumiam papel preponderante para esses ideais de classe, os quais se

baseavam nas concepções de dois grandes pensadores: no educador Paulo Freire e no marxista

Makarenko9 e, principalmente, nas necessidades das comunidades e de seus ideais de cidadania,

como princípio construído e vivido pelo coletivo.

7 Já existem escolas que adotam o tema gerador como princípio orientador do currículo. No entanto, observa-se que
são experiências isoladas.
8 O tema gerador foi proposto por Paulo Freire na década de 60.
9 Anton Semionovich Makarenko, mestre ucraniano, foi um dos homens que ajudaram a responder questões
educacionais e a repensar o papel da escola e da família na recém-criada sociedade comunista, da antiga União
Soviética, no início do século XX. Ele concebeu um modelo de escola baseado na vida em grupo, autogestão, no
trabalho e na disciplina.
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Essas escolas atuavam como estabelecimento de ensino público e, como tais, recebiam

verbas para o seu funcionamento. No entanto, adquiriam outras configurações em relação ao trato

que a comunidade e as crianças davam a esses espaços, isto é, a escola adquiria uma

representação valorativa na vida da comunidade, como uma conquista da própria cidadania e não

como um devir, o que é comumente apregoado pelo ensino formal: uma cidadania para o futuro.

A jornalista assinala, ainda, que as conhecidas cartilhas eram abandonadas em virtude de

seu caráter elitista e burguês, destacado pelos próprios agentes culturais dos assentamentos. Esse

fato provocou a criação de um projeto pedagógico constituído de educadores, o Instituto de

Educação José Castro, no interior do Iterra (Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da

Reforma Agrária), responsável pela produção dos seus próprios materiais didáticos.

Na visão de Dip, essa comunidade de assentados representa a validade dos ideais

socialistas e aprova, contundentemente, que a realidade virtual, fruto da produção e manutenção

do capitalismo, não é o único modelo possível, ou seja, é uma projeção do próprio capital que se

forja hegemônico pela própria necessidade de assim manter-se e que essa realidade instaurada

pode ser modificada.

Fica notório que essas crianças não tinham acesso a todo um aparato informativo e

tecnológico de crianças oriundas dos grandes centros urbanos, todavia, apresentavam criticidade,

sentimento de pertença10, alteridade, atitudes de cooperação, solidariedade que aludem uma luz

no fim do túnel, em uma era, onde o individualismo e a exclusão se fazem presentes nas relações

humanas.

10 Esse termo é empregado pelos assentados pertencentes ao MST, ao tratarem da representação simbólica de auto-
afirmação de pertencer ou não ao movimento, isto é, a legitimidade de compartilharem os ideais de luta.
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A jornalista inicia sua reportagem destacando o orgulho que as crianças possuíam em

pertencer ao MST. Sentimento esse construído na coletividade e, especificamente, nas escolas

itinerantes.

Ela destaca que seu interesse inicial era pesquisar o ensino no Brasil. No entanto, diante

dos dados desanimadores, sentiu a necessidade de divulgar uma realidade diferenciada que

apresentava resultados positivos.

Como em minhas experiências anteriores de pesquisa, a escola convencional havia sido o

espaço escolhido para buscar a presença de contadores de histórias, pois, sendo uma cooperativa

urbana de professores, seguia os padrões de instituições convencionais, a reportagem despertou

em mim o interesse em investigar se havia algum assentamento do MST, no Rio Grande do

Norte, que pudesse servir como fonte empírica para os estudos de transmissão/recepção de

saberes provenientes das práticas orais, uma vez que a reportagem retratava a ênfase dada na

transmissão oral de uma filosofia e de uma ideologia que, passando de geração a geração,

perpetuavam-se. Investigar, também, se nesses assentamentos, havia a preocupação em

transmitir alguns saberes, indispensáveis à convivência em grupo, como: solidariedade, respeito

mútuo e cooperação.

 A partir daí, busquei referências bibliografias sobre o MST e seus ideais de luta e

saberes construídos até então, já que minhas informações sobre o movimento eram bem

elementares. E a reportagem havia realmente me encantado e despertado em mim o interesse em

conhecer essa outra realidade.

A partir desta nova idéia, adentrei na bibliografia específica sobre o MST. Ressalto três

delas que serviram de base para a pesquisa. A primeira é A formação do MST no Brasil de

Bernardo Mançano Fernandes; a segunda é Cartas de Amor de Ademar Bogo e a terceira é A

história da luta pela terra e o MST de Mitsue Morissawa.
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O livro de Fernandes (2000) trata de como se deu o processo de formação e

territorialização do movimento, em todos os estados brasileiros, onde estava organizado o MST

até o ano de 1997.

O de Morissawa (2001, p. 03) retrata a história de uma luta que, segundo o próprio autor,

“só têm a visão entrecortada oferecida pela quase sempre suspeita mídia escrita, falada e

televisionada”, situando essa luta no contexto da história da humanidade.

Por último, o livro de Bogo (2004, p. 05), que reúne cartas de amor dirigidas pelo autor,

ao longo de dois anos, aos “sonhos, ao tempo, à solidariedade, ao socialismo, ao Afeganistão, a

Cuba, às ilusões, a Josué de Castro, ao boné do MST, à cordialidade, à militância, aos pais sem

terra, à sua pátria [...]”.

Embasada por essas leituras, pude começar a compreender o processo de constituição do

MST e a sua história de lutas e conquistas. E com os subsídios das leituras teóricas, preparei-me

para adentrar no campo de pesquisa, dando início às observações in loco. Dispus-me a organizar

um novo projeto, desta vez, voltado para uma outra realidade, ou seja, um outro espaço, com

outros agentes culturais e sociais. Abandonei a instituição escolar tradicional e parti em busca de

uma outra escola localizada num espaço diferenciado, talvez pudesse dizer ‘alternativo’, onde

seus freqüentadores são pessoas excluídas, ou melhor, que vivem à margem da sociedade e

querem se fazer centro.

Adentrar num lugar em busca de algo novo é uma prática que faz parte do dia-a-dia de

cada pesquisador. Em se tratando de campo de pesquisa, posso dizer que se constituía de um

território desconhecido, mas que, exatamente, por este motivo, atraía; estabelecendo-se uma

trama de relações, sentimentos que se fundem em prol do interesse investigativo, científico.
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A primeira providência a ser tomada foi mapear, nas cidades circunvizinhas a Natal, os

assentamentos existentes; quais poderiam ser visitados e qual seria o escolhido para o trabalho

de pesquisa. Só após esse mapeamento é que pude partir para os contatos e visitas.

Para tanto, o caminho traçado foi fazer um levantamento, junto ao Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, dos assentamentos existentes no território

norteriograndense, localizados em cidades circunvizinhas ou pertencentes à grande Natal.

De posse dessas informações, organizei-me para agendar as visitas a serem realizadas nos

assentamentos que apresentassem as características definidas. Dentro do rol de que dispunha,

defini os assentamentos a serem visitados: no Município de Ceará-Mirim: Águas Vivas, Espírito

Santo, Rosário e Santa Águeda, e no município de São José de Mipibu: Vale do Lírio e Gonçalo

Soares. Dos assentamentos visitados, apenas dois possuíam escola: os de Águas Vivas e Gonçalo

Soares.

No assentamento Águas Vivas, a escola existente funcionava para atender às crianças no

horário contrário ao que elas estudavam em escolas convencionais, porém, em nenhuma das seis

visitas realizadas, em horários variados, presenciei a escola em funcionamento. Além de não

constatar o funcionamento da escola, no período visitado, outro motivo me levou a buscar novos

horizontes: só na sexta e última visita a esse assentamento consegui, de fato, ter contato com a

sua liderança11, quando me foi relatado que o referido assentamento não mais fazia parte do

MST, pois, segundo palavras da presidente, eles já haviam percebido que “o MST interessava-se

apenas em angariar fundos dos assentados”. Percebi, então, uma realidade bem distinta daquela

descrita pela reportagem.

11 O contato com os presidentes e vices dos assentamentos, de um modo geral, é algo de difícil acesso, devido serem
eles, os agentes sociais, responsáveis pelo intercâmbio das informações e mobilizações entre os movimentos locais,
regionais e nacionais; estando, assim, raramente presentes no assentamento.
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Diante dessa constatação, ou seja, da ausência12 do teor ideológico, pertencente ao MST,

optei em continuar minha busca. O lócus seguinte a ser visitado foi o assentamento Gonçalo

Soares, distante de Natal 32km, pertencente ao distrito de Jacaracica, município de São José de

Mipibu, tendo como via de acesso a estrada de Monte Alegre. Neste assentamento, averigüei a

existência de uma escola em funcionamento, bem como a ocorrência de duas associações dentro

do mesmo assentamento: a associação Gonçalo Soares e a associação José Rainha, sendo esta

última vinculada ao MST.

Deparei-me, a princípio, com um lócus que apresentava características semelhantes ao

que buscava, por possuir escola e por ela estar funcionado. Definido o campo, voltei-me para as

orientações teóricas referentes ao método da entrevista compreensiva, pois mesmo já tendo

realizado estudos exaustivos sobre este método, senti a necessidade de me embasar mais, até por

que os agentes sociais, as circunstâncias que os caracterizam como integrantes do MST e a

prática da investigação, em si, exigiam esse aprofundamento.

Não obstante, perseguindo o meu objeto de estudo, que era observar a presença de

práticas orais de transmissão/receptação orais de saberes no espaço escolar, defrontei-me, após

algumas visitas, com a suspensão das aulas, em virtude da falta de verbas municipais e federais.

Diante do imprevisto, fez-se necessário redimensionar o espaço a ser observado, de modo a

verificar outros agentes sociais e situações de transmissão/recepção de saberes no referido

acampamento, pois “é possível, portanto, aprender em outros espaços, com outros meios e

procedimentos, já que aprendizagem acontece em todo intercâmbio de experiências produtivas,

de convívio, de práticas associativas, religiosas e comunicativas (...)” (VENDRAMINI, 2000,

12 A ausência aqui deflagrada dar-se em virtude da falta de vínculo com o MST, ou seja, com os ideais de luta
compartilhados por este movimento. Dessa forma, não nego a existência de uma ideologia partilhada por este grupo
específico, no entanto, não o enquadro na delimitação do meu objeto de estudo.
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P.163), ou seja, tive que levar em consideração todas as práticas que pudessem ocorrer dentro do

assentamento observado e todos os possíveis artesãos da voz.

Com os agentes sociais ampliados, o objeto de estudo passou a ser a transmissão/

recepção oral de saberes, na comunidade dos Sem-Terra de Gonçalo Soares, mais

especificamente na Associação José Rainha, tendo como objetivo a observação do processo de

transmissão/recepção dos saberes constitutivos do patrimônio sócio-cultural dos sem-terra, na

tentativa de identificar em quais espaços do assentamento a transmissão/recepção de saberes

acontecia, que tipo de repertório era usado, ou seja, quais as fontes por eles utilizadas e quem

eram os sujeitos ou agentes desta prática social. E, partindo dessa realidade, estudar os

transmissores/receptores de saberes do seu patrimônio cultural, traçando-lhes um perfil, através

de suas histórias de vida, colhidas nas entrevistas. Fazia parte da minha problemática saber,

também, como contavam, o que contavam e por que contavam.

Redefinido o objeto de estudo, dei início à utilização de alguns princípios norteadores da

entrevista compreensiva, por julgá-la um método capaz de auxiliar na minha busca de

localização e definição dos agentes sociais. A entrevista permitiria ao entrevistado narrar,

conversar livremente sobre seus anseios, julgamentos, expressando sua subjetividade de forma a

evidenciar seu próprio olhar sobre a realidade que o cerca. Nesse sentido, enquanto

investigadora, eu procurava atuar de forma que levasse o sujeito a refletir sobre o seu próprio

fazer, suas contradições e perspectivas, revelando-me ou dando-me indicação do que eu estava

buscando.

O referido método, no entanto, impõe certas exigências, as quais o pesquisador não

poderá ignorar: a percepção de que estará lidando com o território alheio, o que requer

discrição, disciplina e cordialidade, além da honestidade no trato das informações para não

produzir resultados levianos.
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Todos esses aspectos foram sendo solidificados nos encontros entre a pesquisadora e os

entrevistados. Cada sessão se constituiu numa conquista para levar o outro a falar, a desafiá-lo

para a prática da reflexão sobre o dito.

Kaufmann (1996)13 alerta para as possíveis indagações sobre a veracidade dos dados

apresentados, uma vez que repousa no registro oral. Assim, ele alude que vai ser o

encaminhamento, o uso, o conhecimento sobre esse método que irão validar as informações, pois

o que parece ser uma prática fácil resguarda toda uma técnica do savoir-faire, transformando

indagações em teoria.

Nessa perspectiva metodológica, os instrumentos são personalizados, em virtude de

serem orientados a partir de uma dada realidade cultural e da forma como o pesquisador os

utiliza, ou seja, da habilidade desse artesão intelectual14 no trato da teoria que ora elabora,

reinventa.

Sendo assim, não se pode confundir a entrevista com um simples bate papo. Há, no ato

da entrevista, a construção da teoria, uma vez que demanda atitudes, interfaces, com as áreas do

conhecimento, e a interlocução com os teóricos base da pesquisa e, principalmente, a

delimitação do fio condutor do estudo e das estratégias para persegui-lo. Assim, o que está em

jogo é a capacidade do investigador de não se prender a um questionário, mas de ter o domínio

do que deseja captar, isto é, partindo de questões norteadoras e pré-estabelecidas, conseguir

proporcionar um ambiente de escuta, de valorização pela voz do outro, uma vez que o

entrevistado é detentor de um saber vivido, o qual o entrevistador desconhece e, ao conseguir

13 KAUFMANN, Jean Claude. L’entretien Comprénsif. 1996. Este livro foi traduzido e resumido pela professora Drª
Maria de Lourdes Patrini, bem como organizado, em transparências, para ser discutido com os orientandos e
bolsistas de iniciação científica, nos cursos de pós-graduação, vinculados ao Centro de ciências Humanas, Letras e
Artes da Universidade do Rio Grande do Norte – UFRN.
14 MILLS, C. W. A imaginação sociológica. 1982. Expressão utilizada por Charles Wright Mills, para dizer daquele
que, ao mesmo tempo em que enfrenta a pesquisa de campo, as questões metodológicas e a teoria, recusa a se deixar
dominar por qualquer um dos três componentes da pesquisa.
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conhecê-lo, adentra nesse espaço subjetivo, devendo saber explorá-lo, investigá-lo, articulá-lo,

num exercício profundo de construção dialética da realidade estudada, reelaborada.

Além disso, nas palavras ditas, apreende-se a organicidade das idéias e suas bases

ideológicas, inerentes ao ser humano, mesmo que estas não estejam explícitas para os próprios

sujeitos, uma vez que se encontram numa dada realidade, intrinsecamente, imbuídos de uma

carga ideológica, apregoada por um determinado grupo que a dissemina e a legitima como algo

necessário e viável para a busca da harmonia social.

Nesse aspecto, o de que na voz encontramos elementos com teor ideológico, Bakhtin

(1992, p. 41) fala que: “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios”.

Na tentativa de não cair numa visão ingênua de que o falante, somente, dirá a verdade,

mas de fazê-la emergir, assim, infere-se que o que seria trivial ou importante depende de como e

de qual óptica se observa, ou seja, partindo-se de uma visão sistêmica da realidade, em que os

fatos, as circunstâncias e os elementos constitutivos dessa realidade, principalmente os

indivíduos, relacionam-se num processo contínuo de trocas, não é pertinente pensar que esses

elementos estão isolados. De tal modo, uma fala que a princípio pode parecer sem nexo, quando

escutada, reescutada, mediante a interface com outros elementos, ganha significado,

ressignificado.

Esse exercício de atribuir significado à realidade, quando esta vai sendo desvendada, é o

grande desafio do pesquisador. No entanto, tecer o amálgama de relações imbricadas nessa

realidade, na busca da construção do conhecimento sobre ela mesma, apresenta considerações

provisórias e parciais, devido à própria dinamicidade que move a constituição do real.
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Perseguindo esse movimento do real, sem a pretensão de esgotar a temática, dividimo-la

em dois eixos principais, indissociáveis, caracterizando o objeto de estudo: a

transmissão/recepção orais de saberes e sua prática na comunidade assentada Gonçalo Soares.

Para isso, foram utilizados estudos relacionados à oralidade, às práticas de leitura e às

histórias de vida, com ênfase para os textos de Walter Benjamim, sobre o narrador; os de Mikhail

Bakhtin, no que se referem à literatura e à cultura popular; os de Paul Zumthor, que analisam a

obra poética, a performance dos contadores de histórias e a oralidade/escrita.

 No tocante ao repertório, não terei como identificar a fonte por eles utilizada, já que a

prática de transmitir oralmente não se fez observar. Em relação à performance e à recepção,

procurei tratá-las de forma entrelaçada. Em relação à performance, buscar-se-á detectar os

elementos, da única sessão assistida, que aliados à voz e à recepção, constituem a “obra plena”,

conforme Zumthor (2000, p. 88):

É no nível da obra que se manifesta o sentido global, abrangendo, com o do
texto, múltiplos elementos significantes, auditivos, visuais, táteis,
sistematizados ou não no contexto cultural; o que eu denominaria o barulho de
fundo existencial [...] um acompanhamento de formas lúdicas de
comportamento, desprovidas de conteúdo predeterminado... Concebida a
propósito da performance, a idéia de obra se aplica, em um grau menor (mas
de maneira não metafórica!), à leitura do texto poético.

Foram utilizados, como instrumentos metodológicos, as fichas de informação15 (dados

quantitativos), as entrevistas, as observações in loco e os registros em áudio. Vale salientar que

foi a partir das informações obtidas por meio destes instrumentos que os dados qualitativos do

objeto de estudo foram interpretados.

15 Os dados das fichas de informação foram gravados em áudio, pelo fato de alguns agentes sociais não dominarem a
escrita.
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Aliás, foi com base nos estudos sobre o método da entrevista compreensiva16 e também

das narrativas de vida17 que busquei pautar a análise qualitativa e as interpretações sobre os

agentes sociais, responsáveis pela transmissão/recepção oral dos saberes, uma vez que as

análises pormenorizadas sobre a palavra dos transmissores/receptores são reveladoras, entre

outras coisas, das suas representações sociais e estéticas.

Um instrumento que também foi de grande relevância para o trabalho de análise de dados

foi o caderno de campo, presente em todas as minhas visitas à comunidade, pois nele foram

registradas as notas de observação que, sem dúvida, complementaram outras fontes de dados:

entrevistas, fichas de informação, fotos e gravação em áudio.

Esta pesquisa se constitui de três capítulos, sendo o primeiro, Oralidade e a prática de

contar, composto por uma discussão teórica, alicerçada nos conceitos de tradição, cultura e

resistência, tendo como referências básicas as contribuições dos autores: Zumthor(1997), Bosi

(1987),  Geertz (1973) , Eric Hobsbawm (1997) entre outros. Será discutido o percurso pelo qual

passou a oralidade e a prática tão antiga de contar, fazendo um breve apanhado desde o seu

surgimento até a atualidade. Falarei, também, da história do próprio movimento em níveis

nacionais, regionais e estaduais, para em seguida tratar, especificamente, do campo estudado,

para não fragmentá-la, isolá-la em relação ao seu contexto.

No segundo capítulo, O silenciar de uma prática milenar e sua transformação,

abordarei a dimensão assumida pelo silêncio na comunidade assistida, partindo das minhas

primeiras impressões, perpassando pelo silêncio noturno e pela ótica deles em relação a esse

silêncio, até chegar à voz ouvida na comunidade.

16 Neste método não há a necessidade de transcrição. O que importa é a escuta e reescuta, incessante, da fala dos
entrevistados, para assim obter a produção da teoria. Transcreverei apenas quando necessário.



33

No terceiro e último capítulo, intitulado: Possíveis causas da ausência de um narrador,

buscarei revelar os possíveis motivos, detectados através das reflexões, das observações e dos

contatos realizados, que ocasionam o silêncio da prática social de contar na comunidade

observada.

17 A narrativa de vida com fins investigativos, segundo Daniel Bertaux (1997), é interiorizada pelo sujeito sob a
forma de um filtro implícito, através do qual ele seleciona o que deverá corresponder à expectativa do pesquisador. A
narrativa de vida possui três funções: a exploratória, a analítica e a expressiva.
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ORALIDADE E A PRÁTICA SOCIAL DE CONTAR
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Oralidade e a prática social de contar

Depois da ceia faziam roda para conversar, espairecer,
dono da casa, filhos maiores, vaqueiros amigos,
vizinhos. Café e poranduba. Não havia diálogos mas
exposição. Histórico do dia, assuntos do gado,
desaparecimento de boi, aventuras do campeio,
façanhas de um cachorro, queda num grotão, anedotas
rápidas, recordações, gente antiga, valentes, tempos de
guerra do Paraguai [...] Todos sabiam contar estórias.
Contavam à noite, devagar, com gestos de evocação e
lindos desenhos mímicos com as mãos. (CÂMARA
CASCUDO)

A oralidade detém uma admirável vitalidade, presença e brio na alma popular que a

conserva, ampara e eterniza. Suas raízes longínquas se encontram nos primórdios da humanidade.

Ela é expressão, necessidade de troca entre os indivíduos que, ao narrarem suas histórias,

perpetuam saberes resguardados pela memória coletiva que, com a criação do alfabeto e a

invenção da imprensa, passaram a ser registrados em material escrito.

A importância da oralidade, contudo, não pode ser renegada, uma vez que é responsável

também por garantir a própria existência histórico-social dos sujeitos, enquanto integrantes de um

grupo social, pois reproduz elementos de sua própria identidade no que é veiculado.

É nessa perspectiva, a do retorno18 da oralidade, que o presente capítulo se propõe a

discorrer acerca do processo de transmissão/recepção dos saberes sedimentados na cultura, na

tradição de uma comunidade de sem-terra, bem como sobre as rupturas e continuidades que se

processam na constituição do real e na realização dessa prática.

18 Termo utilizado por Zumthor (1993) ao referir-se a relevância da oralidade na contemporaneidade.
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2.1 Cultura, Tradição e a Evolução de uma prática

Antes de adentrar na discussão sobre os elementos da tradição e como eles se instauram

nas culturas dos povos, julgo pertinente discorrer sobre o conceito de cultura.

O termo cultura, de acordo com Houaiss (2001), é originário do latim colere que,

etimologicamente, significa cuidar, tratar, venerar (no sentido físico e moral). Essa amplitude

permite que o termo se preste para denominar desde uma simples plantação (cultivo de arroz) até

uma pesquisa científica. Ainda, no dicionário de Língua Portuguesa, Houaiss (2001, p.888)

encontramos a seguinte acepção da palavra cultura:

Conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes etc.
que distinguem um grupo social; forma ou etapa evolutiva das tradições e
valores intelectuais, morais, espirituais (de um lugar ou período específico).

Observando essas duas acepções, já se pode deduzir a força polissêmica da palavra, que

passou a fazer parte do português a partir do século XV. Atualmente, torna-se inviável descrever

todos os tipos de conduta, de elementos, que o termo abrange, principalmente, em se tratando de

Brasil, país rico em crenças, costumes, tradições; em virtude de, em nossa sociedade, haver várias

religiões, usos e costumes distintos, que se diferem não só de região para região, mas dentro de

uma mesma região e até dentro das próprias localidades rurais e urbanas, centrais e periféricas.

No campo das ciências humanas, diversas áreas do saber se apropriam desse termo,

dando-lhe novas acepções e configurando-o de acordo com as especificidades de cada ciência:

Antropologia, Sociologia, Filosofia, História, Economia, Literatura, entre outras.

O primeiro conceito etnográfico de cultura, contudo, surgiu com Edward Burnett Tylor,

que a entendia “como um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis,
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costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma

sociedade” (LARAIA, 1986, p. 25).

Vários outros estudiosos se voltaram para a conceituação, para o estudo da palavra

cultura. Temos as contribuições de Bosi (1987, p. 38-39) quando diz que:

 a cultura é um processo. A palavra cultura traz em si uma raiz latina; vem do
verbo colo, que significa ‘cultivar a terra’. No caso de Roma, como se tratava
de uma civilização de raízes agrárias, os termos que se referiam à cultura
intelectual avançada ficaram ligados ainda a toda uma metaforização, a todo um
imaginário da terra. Diferentemente dos gregos, cuja palavra que mais se
aproxima de cultura é Paidéia: aquilo que se ensina à criança. [...] Mas tanto um
conceito quanto o outro trazem em si a idéia de um processo: a cultura é sempre
um resultado que se conquista. [...] Isso é cultura.

Para David Schneider, a cultura é “um sistema de símbolos e significados. [...]”. Para Max

Weber, o homem é um animal que vive preso a uma teia de significados por ele mesmo criada.

Partindo desse raciocínio, Clifford Geertz (1973) sugere que essa teia e sua análise seja o que

denominamos de cultura.

Assim, o conceito perseguido e adotado neste estudo adquire uma abordagem

antropológica, em virtude da própria natureza da pesquisa. Desse modo, ficarei com o conceito

defendido por Geertz (1973, p. 15) quando diz que:

O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu,
assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; não como uma ciência
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura
do significado.
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Adotado o conceito de Geertz, percebo a cultura como um acontecimento social, cuja

origem, transmissão e manutenção estão sob a responsabilidade, como diz Zumthor (1993), dos

atores sociais.

Imersos na cultura, existem os padrões culturais, que são estabelecidos pela sociedade,

sem que os indivíduos se reúnam para defini-los. Nobert Elias (2001, p. 13), em sua obra A

sociedade dos indivíduos, alavanca essa reflexão, ao questionar a organização e instituição desses

padrões no seio das culturas. E ele indaga: “Que tipo de formação é essa, esta ‘sociedade’ que

compomos em conjunto, que não foi pretendida ou planejada por nenhum de nós, nem tampouco

por todos nós juntos?”. Continuando, ele acrescenta:

ela só existe porque existe um grande número de pessoas, só continua a
funcionar porque muitas pessoas, isoladamente, querem e fazem certas coisas,
e, no entanto sua estrutura e suas grandes transformações históricas
independem, claramente, das intenções de qualquer pessoa em particular, mas
que, sem os quais (os padrões culturais), nenhuma sociedade, por mais
primitiva que seja tem condições de sobreviver ou funcionar, porém quem a
esses padrões foge, está condenado a sofrer censuras da sociedade, na qual está
inserida. (p.13)

Corroborando com o pensamento de Elias, Geertz (1973, p. 15) afirma que a cultura não é

nunca particular, mas sempre pública. E sendo ela entendida como um sistema de signos

passíveis de interpretação, ele adverte:

A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela
é um contexto, algo dentro do qual eles (os símbolos) podem ser descritos de
forma inteligível – isto é, descritos com densidade.
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Clifford Geertz diz, ainda, que além da sociedade como um todo possuir valores e códigos

culturais que lhes são próprios e específicos, existem também nessa sociedade códigos próprios e

específicos de cada classe social. Esses códigos são traduzidos em sistemas simbólicos forjados

pelos grupos sociais que os instituíram, assumindo caráter ideológico. Ao referir-se a esse jogo de

símbolos, impingidos pela cultura dominante, Pierre Bourdieu (2002, p.10) afirma que:

 A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante
(assegurando uma dominação imediata entre todos os seus membros e
distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade no seu
conjunto, portanto, para a desmobilização (falsa consciência) das classes
dominantes; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do
estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas
distinções.

Ao estudar a história das culturas e o modo pelo qual elas foram perpetuadas, Coelho

(2000, p. 13) confere à literatura oral e à escrita, papéis fundamentais nesse processo, afirmando

que “a literatura oral e a literatura escrita foram as principais formas pelas quais recebemos a

herança da tradição que nos cabe transformar, tal qual outros o fizeram antes de nós com os

valores herdados e por sua vez renovados”.

Como exemplo da tradição oral, têm-se os mitos e as histórias, as quais continuam a

constituir um universo significativo no meio social das comunidades brasileiras. Em cada região

pode se encontrar uma variedade considerável de tradições folclóricas indispensáveis à vida de

todo um grupo social. Nesses grupos, as gerações mais antigas manifestam sua arte, ao mesmo

tempo em que ensinam as gerações seguintes a perpetuarem essa tradição. Para Câmara Cascudo

(1984), as histórias populares que formam a literatura oral e estão presentes nas manifestações

folclóricas não possuem origem definida, porém fazem longas viagens e se adaptam aos lugares

por onde passam.



40

Assim, a natureza humana, suas formas de organização e seus preceitos não são estáticos,

acabados. Seguem ritos socialmente estabelecidos e compartilhados pela sociedade. No entanto,

a percepção, a incorporação e a apropriação desses aspectos variam entre os grupos sociais, em

que um grupo minoritário forja uma estratificação, não impedindo, contudo, a constante luta de

classes, geridas nas relações de dominação e de subordinação.

Essas contradições veiculadas pelas relações de poder, inerentes às relações e instituições

sociais, traduzem condutas e padrões culturais apreendidos pelos indivíduos, via processos

interativos.

Essas formas de captar os elementos sociais e culturais perpassam pelo que Zumthor

(2000) denominou movência. Antes de discorrer sobre esse conceito, buscarei uma reflexão

sobre a acepção dos verbetes popular e erudito. Por popular engloba-se, comumente, um leque

de produções provenientes do povo, que se perderam no anonimato do tempo e que são

compartilhadas por uma coletividade genuinamente pertencente à classe proletária.

Não obstante, tal acepção encontra limitações tangíveis na contemporaneidade, pois não

é categórico afirmar que algo gerido no seio dessa classe seja desprezado, abominado pela classe

dominante, perpetuando gostos e usos, pois estes podem ser redimensionados, atingindo

variados patamares. Um exemplo dessa circularidade é o caso do Funk, originário dos bailes

periféricos da cidade do Rio de Janeiro que, na atualidade, atende a uma clientela diferenciada

da qual se originou.

Dessa forma, a acepção de popular equivalente a tudo que é de uso do povo não dá conta

da mobilidade de gostos e usos engendrados pelas adaptações, rupturas e continuidades das

tradições instituídas, pois o que era dito popular acaba por não contemplar outras esferas sociais

e acaba por tecer uma estagnação.
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Essas adaptações ocorrem não porque as tradições tornaram-se obsoletas ou pelo caráter

rígido e autoritário das tradições, mas para “conservar velhos costumes em condições novas ou

usar velhos modelos para novos fins” (COELHO, 2000, p. 67). As repetições também fazem

parte das tradições, porém não se restringe a elas, uma vez que não são mera acumulação de

saberes, condutas e normas; mas movimento, retornos, perdas e acréscimos, continuidade e

descontinuidades, ocasionando as reiterações, ou seja, a movência19.

Da mesma forma, não é aceitável conceber os saberes como materialização de

conhecimentos fixos, incorporados pela sociedade, mas como respostas que atendem

provisoriamente aos anseios da sociedade.

Instaurado o paradigma pós-moderno, como herança peculiar da Física pós-Einstein, ao

elaborar o princípio da incerteza, para contradizer uma realidade idealizada pelo prisma

positivista, que tudo explica, materializa, mensura, classifica em verdades universais e

inquestionáveis, instaura-se a era do caos, da desordem:

Pela nova óptica científica, o termo ‘caos’ aponta ao mesmo tempo para a
potência transformadora da matéria e para a imprevisibilidade de seu
comportamento na constituição dos sistemas. (Isso, em oposição ao
‘comportamento previsível’, determinístico, que a Física Clássica atribuía às
leis naturais e imutáveis que, segundo ela, presidiam à constituição da
matéria). (COELHO, 2000, p. 14)

Assim, a tradição, a priori, pode representar as práticas instituídas socialmente que

perduram no tempo e no espaço, perdendo sua origem num passado remoto. No entanto, sua

percepção como tradição dá-se no presente, sendo reconhecida pelos grupos sociais que a

constituem, numa atualidade, e que “desenvolveram uma interpretação do passado, conduzida

19 Esse trabalho adotará o conceito de Paul Zumthor (2000, p. 77) quando este diz que movência é o mesmo que
reiteração, ou seja, são incessantes variações re-criadoras.
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em função de critérios rigorosamente contemporâneos” Jean Pouillon citado por Patrini (2005,

p.137).

Eric Hobsbawm (1997) em seu livro A invenção das tradições oferece significativas

contribuições para a compreensão de como as tradições surgem e se estabelecem. Para tanto, ele

elaborou um conceito de cultura inventada a qual é entendida como:

Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que
implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. (p. 9)

Partindo-se da apreensão desse conceito e materializando-o nas práticas observadas,

pode-se fazer uma analogia com o que a comunidade observada denomina mística, pois adquire

uma representação simbólica instituída deliberadamente, servindo como expressão dos ideais de

luta e da busca de uma adesão veemente à causa defendida.

 Contudo, há um repertório oral que se prolifera em tempos e espaços diversos,

constituindo as tradições. São contos, anedotas, histórias de trancoso, ladainhas, cantigas

improvisadas, enfim, uma gama de conhecimentos advindos da cultura popular encontrados nos

lugares mais longínquos e que já foram e continuam sendo conhecidos em países europeus ou

africanos, por exemplo.

E, na região Nordeste do Brasil, especificamente, a existência de uma cultura oral

também continua evidente, principalmente no cotidiano das pessoas. Trata-se de práticas sociais

orais que são vividas de maneira intensa através de festas populares, de jogos, conversas entre

amigos, que se concretizam no seio de uma comunidade, a qual traduz maneiras de pensar e agir,

ou seja, a própria constituição histórica de homens e mulheres, que fazem parte de um
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patrimônio cultural rico e variado em símbolos. É uma cultura que insiste sobre os ritos

tradicionais, os segredos de seus heróis e os símbolos do povo da região.

No entanto, no mundo atual, essa troca de experiências entre as gerações está afetada pela

rápida transformação dos ritos sociais modernos. Uma sociedade em mudança é, para Santos

(2002, p. 15)

[...] inovação, alteração, transformação, conversão, modificação e outras
palavras significam que alguma coisa, um fato, uma pessoa, uma instituição,
etc., deixa de ser o que era e assume, qualitativa e/ou quantitativamente, outro
caráter, outra identidade e, até mesmo, outra forma ou conteúdo.

 Assim a figura do contador de histórias, agente transmissor de saberes em nossa

sociedade, tende a se esmaecer em virtude da abrangência alcançada pelos meios de

comunicação, principalmente, pela televisão20 e pela Internet e, também, pelos jogos eletrônicos,

que atraem e fascinam devido aos recursos utilizados, principalmente os visuais.

Desse modo, como aponta Patrini (2005), vivenciamos uma era que apregoa a

sofisticação dos processos de industrialização e informação em detrimento das práticas sociais

humanizadas. É nesse contexto transitório que a figura do contador tradicional, em muitos

países, principalmente nos denominados desenvolvidos, tende ao desaparecimento, uma vez que

todas essas mudanças, geridas nas relações trabalhistas e de produção capitalista, repercutem na

própria organização das instituições sociais (família, escola, igreja, estado) como também no

interior dos indivíduos, que traduzem, na construção das características identitárias, as

contradições e antagonismos sociais.

20 A televisão também se constitui como um meio de transmissão oral, todavia, ela não possibilita a interação
narrador (programador)/receptor (telespectador).
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Nesse sentido, o contador tradicional, o artífice da voz, não fica relegado a sucumbir-se,

em meio a essas mudanças contemporâneas. Ao contrário, a sua resistência dá-se em virtude de

sua capacidade de estar sentindo-as, percebendo-as, enquanto a sua arte exige uma resposta a

essa situação. Nesse percurso histórico-social, encontramos novo lócus para esse contador e o

seu perfil reconfigura-se para inovar.

Na Idade Media, tínhamos os jograis. Paul Zumthor (1993, p. 56) destaca que a “sua

longínqua origem (dos jograis) na tradição dos cantores de cantos germânicos, a qual se

confunde com a dos músicos e atores da Antiguidade romana”, atuando como cantores,

intérpretes de poesias, contadores de histórias ou leitores, pronunciavam “uma palavra

necessária à manutenção do laço social, sustentando e nutrindo o imaginário e confirmando os

mitos”, revestidos de “uma autoridade particular, embora não claramente distinta daquela que

assume o discurso do juiz, do pregador, do sábio” Zumthor (1993, p. 67).

Através dos jograis, a palavra poética era vocalmente transmitida, “reatualizada,

reescutada, mais e melhor do que teria podido a escrita” e favorecia “a migração de mitos, de

temas narrativos, de formas de linguagem, de estilos, de modas, sobre áreas às vezes imensas”.

Os jograis afetaram “profundamente a sensibilidade e a capacidade inventiva de populações,

que, de outro modo, nada teria aproximado” Zumthor (1993, p. 71).

 Até não muito tempo, tínhamos, e ainda pode ser encontrado em comunidades mais

distantes, o contador que reunia na varanda um público fiel e compromissado com o ouvir e o

apropriar-se de um patrimônio cultural pautado na memória e na transmissão dos saberes da

tradição oral, repassados de geração a geração.

Atualmente, temos o contador que se desloca, que já não ocupa um espaço próprio; ao

contrário, ele bebe da fonte dos clássicos da literatura escrita, atuando em diversos espaços
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culturais: bibliotecas, as quais se redimensionam com a inclusão de novas práticas para atrair o

público leitor, escolas, teatros, igrejas, clubes e associação21.

Assim, no século XX, surgem novos espaços para os contadores que antes atuavam nas

varandas, em torno do fogo ou sob o luar das noites claras, atraindo adultos e crianças para

compartilharem o momento de imaginarem, sonharem, vivenciarem, no seu íntimo, as aventuras

narradas, desprendendo-se do apego pelo real, a fim de adentrarem no mundo ficcional dos

contos e, com isso, despertar-lhes suas frustrações, medos, angústias e desejos. Segundo

Abramovich (1994, p. 17):

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a
insegurança, a tranqüilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo
que as narrativas provocam em quem as ouvem – como toda amplitude,
significância e verdade com que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é
ouvir, sentir e enxergar com olhos do imaginário! [...]é através duma história
que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir [...]
é ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar
saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula...

No Brasil, um dos novos espaços ocupados pelos novos contadores é a biblioteca, lócus

do material escrito que recebe novos contornos para dinamizar-se: espaço das múltiplas

manifestações culturais, entre elas as narrativas. É nesse espaço redimensionado que o conto vai

conquistando o seu lugar. Essas narrativas apóiam-se em textos escritos, calcados pelas regras

gramaticais e semânticas que garantem o acesso do leitor/ouvinte a um saber sistematizado,

elaborado.

21 Nos países da Europa, nos Estados Unidos e nos grandes centros brasileiros encontramos espetáculos e sessões de
contos realizados por contadores de histórias. Ver sobre isso: PATRINI, M. L. A renovação do conto oral:
emergência de uma prática oral. 2005.
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Esse novo enfoque sobre as práticas vivenciadas nas bibliotecas ganha vivacidade na

década de 80, em virtude da mobilização de profissionais relacionados à educação como:

bibliotecários, arte-educadores e professores, preocupados em atraírem um público-leitor para

esse espaço das práticas escriturais.

A partir desse contexto, os bibliotecários desenvolveram um trabalho sobre o conto e a

arte de contar intitulado: a hora do conto, prática expandida e instituída em muitas escolas

brasileiras. No entanto, a primazia continuava sendo exaltar a biblioteca como o lugar da

pesquisa, em que o silêncio era prioridade, não havendo ainda a figura do contador tradicional

nesse espaço.

Ratificando esse pensamento, Patrini (2005, p. 22) assinala:

[...] não podemos dizer que havia uma consciência ou mesmo alguns projetos
que privilegiassem a arte de contar, ou seja, os atos de transmissão e
recepção orais de um patrimônio cultural capaz de proporcionar prazer e
lazer.

Em muitos casos, a intenção era proporcionar formação para os profissionais

bibliotecários, a fim de que tivessem condições de dinamizarem esses espaços, atraindo, assim,

seu público alvo: leitores.

Dessa forma, infere-se que o objetivo dessa mobilização era tornar o espaço das

bibliotecas lugar atrativo, fascinante, que, pelo seu caráter lúdico, deslumbrasse os

leitores/ouvintes.

Assim, a arte de narrar é elencada, bem como as diversas manifestações culturais, como

sessão de cinema, apresentações teatrais e de marionetes, com o intuito de dinamizar as

atividades vivenciadas nesse espaço cultural.
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Nos anos 90, temos uma gama de produções acerca das práticas orais, as quais acenaram

e delinearam novas abordagens e perspectivas sobre a arte de contar. Contudo, há determinadas

contradições apontadas por alguns especialistas (BAJARD, 1999, PATRINI 2005, COELHO

2000) que consideram um equívoco conceber que a linguagem oral possua vínculo direto com a

escrita, uma vez que nas sociedades ágrafas, as práticas orais não precedem nem orientam o

aprendizado da escritura.

Deste modo, torna-se preocupante restringir a prática da oralidade, vendo-a apenas como

propulsora ou facilitadora dos processos de alfabetização, algo bem acentuado entre os discursos

dos educadores. O que pode, em muitos casos, dar outra finalidade a esse momento de

descontração e aprendizagem de vivências que não pertencem aos ouvintes, atendendo a

objetivos estritamente pedagógicos e desvirtuando essa prática milenar de divertir, transmitir e

perpetuar saberes, cuja primazia era o prazer de ouvir. E, ao ouvir, estabelecer o contrato entre o

narrador e o ouvinte de adentrarem no mundo imaginário, sem uma obrigatoriedade em assimilar

esses saberes e fixá-los, os quais, quando imbuídos de um respaldo psicológico e de uma

logicidade que os justifiquem, acabam por não proporcionar o elo narrador/ouvinte. Reforçando

esse pensamento Benjamin (1986:214) diz:

Nada facilita mais a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão
que as salva da análise psicológica. Quanto maior a naturalidade com que o
narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se
gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua
própria experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-
la um dia.

Entretanto, seria um contra-senso dizer que as narrativas não contribuem para os

processos de aquisição de leitura e escrita Patrini (2005). O que se questiona é a forma como as
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narrativas estão sendo operacionalizadas, no espaço escolar, e o porquê da não valorização das

narrativas dos alunos, de suas histórias e aventuras, uma vez que é sabida a variedade lingüística

presente nos vários dialetos co-existentes nesses espaços, além da contribuição da oralidade no

desenvolvimento das formas mais complexas de organização do pensamento Vygotsky (1978).

Outro aspecto também a ser destacado em relação à valorização das práticas

individualistas22 refere-se às brincadeiras que, antes fundamentalmente coletivas, assumem

caráter de um individualismo exacerbado; ou, nos momentos coletivos que, quando acontecem,

reproduzem imagens prontas de uma trama estereotipada.

Isso mostra as grandes transformações por que vem passando a sociedade atual, já que as

pessoas são impulsionadas a mudarem, na mesma velocidade em que a tecnologia evolui. Não só

externamente, como também em sua essência, ou seja, em seu modo de pensar, ser e agir.

Passam a ser algo programado pelas instâncias de poder que articulam e manipulam ideais, em

prol de um sistema que forja uma hegemonia e revigora-se em meio à crise do capital como o

único modelo econômico possível.

Para tanto, faz-se necessária a construção de mentalidades que sejam coerentes com os

ideais apregoados pela lógica do capital, gerando mudanças nas organizações sociais. Como

elementos desencadeadores dessas mudanças e rupturas, temos o desenvolvimento da tecnologia

e de informações que, hoje, chegam cada vez mais cedo, aos jovens e às crianças, tornando-os o

quanto antes prisioneiros desse mundo e do seu mundo individualizado e solitário.

É, portanto, diante desta realidade em que as pessoas deixam transparecer a impressão de

que buscam incessantemente por algo, que parecem nunca encontrar, que se torna necessário

22  Entendemos individualistas, aqui, como sendo as brincadeiras atuais em que as crianças brincam sem a companhia
do outro, como por exemplo: o play station, jogos eletrônicos, entre outros.
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saber de que forma acontece a transmissão/recepção oral dos saberes na comunidade de Gonçalo

Soares, associação José Rainha.

2.2 Fragmentos de uma história permeando a prática social de contar

Antes de falar do lócus de atuação desta pesquisa, acho bastante pertinente tecer algumas

considerações sobre o Movimento dos Sem-Terra em nível nacional, regional e estadual, para

em seguida tratar, especificamente do meu objeto de estudo neste trabalho.

Parto da premissa de que os espaços, e, aqui, insiro os da comunidade dos Sem-Terra,

como uno e plural. Uno, no sentido de constituir-se por agentes sociais únicos, possuidores de

uma trajetória de vida particular, que reflete representações e relações ímpares; plural, por não

haver um lugar que não traga consigo elementos de outros lugares, outros tempos, a influência

de outras culturas na constituição da sua identidade. Desse modo, tecerei alguns comentários

sobre aspectos constitutivos da história do Movimento Rural dos Sem-Terra (MST).

Para falar da história do MST, faz-se necessário voltar um pouco no tempo e recordar os

Quilombos, Canudos, o Contestados, as Ligas Camponesas23 e, em seguida, um corte de vinte

anos na luta pela terra, quando os militares assumiram a questão agrária de um modo tão

desastroso. O receio da reforma agrária proposta por João Goulart, sob a pressão das massas

populares, gerou o golpe de Estado urdido pela classe dominante e assumido pelos militares.

23 Quilombos: espaço de resistência, terra onde viviam negros, alguns índios e trabalhadores livres e marginalizados
pela sociedade colonial. Canudos: a guerra de canudos foi o maior exemplo da organização de resistência
camponesa no Brasil. Foi a guerra mais trágica e violenta do Brasil. Contestados: violento conflito de terra, ocorrido
no início do século XX, que envolveu posseiros pobres, negros, mestiços e indígenas, numa área de 25 mil
quilômetros quadrados, região disputada pelas províncias do Paraná e Santa Catarina. As Ligas Camponesas: forma
de organização política de camponeses proprietários, parceiros, posseiros e meeiros que resistiram à expropriação, à
expulsão da terra e ao assalariamento.
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O MST foi buscar, exatamente, o que ficou perdido com o aniquilamento das Ligas

Camponesas pelos militares em 1964. Pode-se dizer, portanto, que a história das Ligas tem sua

continuidade no MST, pelo fato de a primeira, tal como o MST, constituir um movimento

independente, nascido no próprio interior das lutas que se travavam pela terra e, principalmente,

porque defendiam uma reforma agrária, para acabar com o monopólio da terra pela classe

dominante.

Com a mecanização e a modernização da lavoura na década de setenta, introduzida no

Brasil pela Ditadura Militar, tornou-se impossível para os trabalhadores do campo competir, no

braço, com esse maquinário. Isso fez com que os arrendatários, assalariados do campo e

parceiros fossem, rapidamente, sendo expulsos dos latifúndios. Grande parte da população

expulsa do campo foi para as cidades, causando o que se denominou de êxodo rural.

O Brasil vivia, então, um processo de industrialização acelerado. Era o chamado milagre

brasileiro. No final da década de 70, porém, a indústria começou a dar os primeiros sinais de

uma crise que duraria toda a década de 80.

Expulsos do campo pela modernização da agricultura e expulsos da cidade devido ao

fracasso da industrialização, pergunta-se, então: onde e como ficam os “sem-terra”

remanescentes do campesinato brasileiro?

É, portanto, em meio a esses acontecimentos que tem início à formação do MST.  Antes

do seu nascimento, o MST passou, ainda, por um período chamado de “gestação”. Essa gestação

durou quatro anos e alguns meses até o seu nascimento em 1984. Segundo Bernardo Mançano

(2000, p.50)
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Chamamos de gestação o movimento iniciado desde a gênese, que reuniu e
articulou as primeiras experiências de ocupações de terra, bem como as
reuniões e os encontros que proporcionaram em 1984, o nascimento do MST
[...].

Foi no ano de 1984, durante o 1° Encontro dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, em

Cascavel (PR), que o MST foi fundado oficialmente. No ano seguinte e já organizado

nacionalmente, acontece o 1° Congresso Nacional dos Sem-Terra.

Aos poucos, o MST foi entendendo que conquistar a terra era importante, mas não

bastava. Era preciso conquistar também crédito, moradia e assistência técnica, escolas,

atendimento à saúde, além de outras necessidades da família sem terra que, também, precisavam

ser supridas. E mais: descobriu que a luta não é apenas contra o latifúndio; é contra o modelo

econômico neoliberal.24

Assim foram organizados acampamentos, ocupações de fazendas, das sedes de

organismos públicos e de multinacionais, destruição de plantações transgênicas, marchas, greves

de fome entre outras ações públicas.

Em se tratando do Nordeste brasileiro, essas lutas se caracterizaram, ainda nas décadas de

1940 e 1950 como ações pela permanência na terra. O MST tinha, desde seu nascimento, como

um de seus objetivos centrais organizar ramificações e estender suas lutas nessa região e isso só

aconteceu a partir do 1° Congresso Nacional, do qual participaram vários representantes do

Nordeste.

Para o Rio Grande do Norte, foram estabelecidas, no Plano Nacional de Reforma

Agrária, metas para o quadriênio 1986-1989, que corresponderiam ao assentamento de 24.200

24 De acordo com SOUZA e GENTILLE, 1998, o neoliberalismo pode ser definido como uma política reestruturante
do capitalismo industrial face aos direcionamentos da “nova ordem mundial” de caráter eminentemente ideológico,
constituindo-se como uma retomada aos princípios do Liberalismo do séc. XVIII, pregando a sua superação e
renovação no mercado de livre comércio.
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famílias. Entretanto, ao término do ano de 1986 lograva-se apenas o assentamento de 1.540

famílias, isto é, 6% do total almejado.

Tal resultado acabou por incrementar o número de conflitos fundiários. Todavia,

constituíam-se de lutas isoladas e tinham como objetivo a permanência nas terras ocupadas; e

não a realização de novas ocupações e mobilizações.

Desse modo, consta, nos próprios registros do MST, e Fernandes (2000) ratifica, que o

processo de construção do MST, no Rio Grande do Norte, teve início no ano de 1989, por meio

de contatos entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Rafael e o Movimento.

 Foram promovidas articulações entre algumas lideranças do MST dos Estados de

Sergipe, Ceará, Paraíba, Espírito Santo e Santa Catarina, que se deslocaram para essa região, a

fim de desenvolverem um trabalho de base com o grupo de famílias sem-terra.

Aconteceu, no final de outubro do mesmo ano, a primeira ocupação na Fazenda Bom

Futuro, em Janduís, na região oeste do estado, quando 20 famílias ocuparam essa fazenda, em

processo de desapropriação. Todavia, não houve acordo com o governo e as famílias foram

despejadas.

Em meio a tentativas desanimadoras, o MST delineia novos rumos para garantir sua

efetivação enquanto Movimento, no Estado do Rio Grande do Norte. Assim, em 1990, criou sua

secretaria local e recorreu ao apoio de outras organizações, como a CUT, o PT e os sindicatos

urbanos locais, intensificando os trabalhos de base com as famílias dos Sem-Terra.

Em julho de 1990, trezentas famílias sem-terra ocuparam a fazenda Marajó, em João

Câmara, a qual também se encontrava em processo de desapropriação. Mais uma vez o governo

impôs empecilhos maquiavélicos para burlar a tentativa do movimento, alegando que o MST não

se constituía como representante legítimo dos trabalhadores rurais, atribuindo a FETARN

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte) essa função.
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Estabeleceu-se uma atmosfera de medo e insegurança, haja vista que o governo

ameaçava usar da força dos jagunços e da ação da polícia para expulsar os acampados. Como

saída de escape, o MST convidou a FETARN para ser o agente interlocutor na negociação com o

governo.

Mesmo com essa situação ainda pendente, muitas famílias resolveram permanecer,

resistindo às ameaças. Como forma de pressionar o governo, os Sem-Terra realizaram uma

marcha até o Palácio do Governo, em Natal. O governo não acreditou que ainda houvesse Sem-

Terra acampados na referida fazenda, sendo necessário que jornalistas confirmassem a ocupação

da terra.

Com a aceitação da FETARN para representar os trabalhadores rurais, o governo

concordou em negociar. Propôs o envio de água e cestas básicas em troca da desocupação da

fazenda. O MST não concordou, mas o sindicato aceitou. Ficou combinado com as famílias dos

Sem-Terra que elas deveriam receber o que estava sendo oferecido; porém, antes da chegada dos

caminhões para a retirada dos acampados, o MST realizou uma assembléia com os componentes

do grupo, em que ficou decidida a permanência na local, ou seja, as famílias estavam dispostas a

resistir para garantir o direito a terra. Elas não foram despejadas e, nesse mesmo ano, a

desapropriação de Marajó foi concretizada.

Essa ocupação constitui-se como uma referência de vitória do MST no Estado do Rio

Grande do Norte. Inicialmente foi composta por 300 famílias Sem-Terra, mas apenas cinqüenta

e duas famílias poderiam ser assentadas na Fazenda Marajó. Diante dessa situação, os Sem Terra

empreenderam uma outra ocupação: a da Fazenda Nogueira, localizada no município de Touros,

no leste Potiguar, que foi ocupada por quarenta famílias remanescentes. Não houve negociação e

as famílias foram expulsas pela polícia, retornando para o acampamento de João Câmara. Outra
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tentativa foi realizada, desta vez em Taipu, município limite com João Câmara, sendo mais uma

vez despejados.

As ramificações do MST, no RN, encontraram bastantes empecilhos por parte dos

latifundiários e do governo, que se utilizavam até de atos arbitrários para despejar os Sem-Terra.

Contudo, as investidas renovavam-se face aos despachos e ameaças e os Sem Terra investiam

em novas ocupações.

 Continuava, ainda, a necessidade de assentar as famílias remanescentes que pertenciam

ao assentamento de Marajó que, pela sua representação de lutas, acabou constituindo-se como

sede do movimento, competindo-lhe receber os Sem-Terra despejados. Tal situação levou os

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de João Câmara e São Bento do Norte a realizarem uma

mobilização, exigindo do governo a resolução do problema, haja vista existirem mais duas áreas

em processo de desapropriação.

Foi feita uma caminhada, partindo do município de Ceará-Mirim, há vinte e cinco

quilômetros da capital, rumo à sede do governo, com o objetivo de exigir do Instituto de Terras

do RN as providências cabíveis. O Instituto comprometeu-se em resolver essa situação em

noventa dias. Nesse ínterim, o MST realizou mais uma ocupação, desta vez em São Gonçalo do

Amarante. Mas foram despejados e os Sem-Terra juntaram-se às famílias do assentamento

Marajó, em João Câmara, mais uma vez.

Segundo Fernandes (2000), a conquista da Fazenda Marajó pode ser considerada um

marco na luta pela terra no Rio Grande do Norte. E a conquista não se limitou apenas à terra,

pois adquiriu uma dimensão simbólica, representativa do próprio movimento enquanto

movimento social.

As reivindicações da terra e das condições básicas de resistência da luta pela terra

acabaram por desafiar as organizações institucionais. Com a mobilização das famílias Sem-
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Terra, o Movimento solidificou-se não apenas pela conquista da terra, mas também, através de

toda uma mobilização da sociedade nas ruas, rodovias, prédios públicos, praças, passeatas,

marchas. Até hoje, toda essa repercussão é que dá vida ao Movimento, incomodando as

instâncias de poder que querem a manutenção do status quo.

Agora, delinearei alguns aspectos da construção histórica do assentamento observado,

partindo da fala dos próprios sujeitos constituintes dessa história. Foi utilizada a fala dos agentes,

devido à falta de livros e documentos históricos que tratassem, especificamente, da história desse

assentamento. Por isso, fez-se necessário voltar o meu olhar, de forma pormenorizada para a fala

dos agentes, pois só assim seria possível captar os elementos referentes à historicidade do

assentamento estudado. Para tanto, levaremos em consideração, principalmente, a fala de

Damião, pelo fato de ele, além ser o líder do grupo, ser também a pessoa que deu início a esse

movimento, já que foi o responsável por atrair e envolver os outros agentes para a invasão à

terra.

Segundo o próprio Damião25, para a conquista das terras que, posteriormente, formariam

o assentamento Gonçalo Soares, foi realizada, primeiramente, uma articulação, no intuito de

conseguir a adesão de pessoas pertencentes às cidades do interior, circunvizinhas à localidade

almejada, entre elas, São José de Mipibu, por exemplo. Para isso, contaram, também, com o

apoio de outros assentados pertencentes ao MST de Ceará-Mirim e Bento Fernandes.

Superada essa primeira etapa de mobilização, o passo seguinte foi arriscar a primeira

invasão nas terras pertencentes ao então coronel Humberto Pessoa. Em meio a essas

articulações, o próprio Damião buscava informações que, possivelmente, acenassem para a

possibilidade de que a terra pudesse ser invadida, descobrindo características da localidade (solo

25 Vice-presidente da associação observada e principal responsável pela transmissão/recepção de saberes na
comunidade assistida. durante o trabalho será possível compreender melhor.
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produtivo) e, principalmente, as relações de poder que o dono da terra mantinha com os seus

subordinados. “Esse fazendeiro (dono da terra) era muito perigoso, violento com os

trabalhadores e abusava de sua autoridade”. Ficou notório, assim, que o fazendeiro era um

homem que abusava de sua autoridade e, portanto, ele reagiria a uma possível invasão de terras.

Em contrapartida, um fato instigava os assentados: a terra tinha condições de ser desapropriada.

Seriam necessárias, apenas, coragem e pessoas destinadas a realizarem a invasão. Assim, no ano

de 1998, houve a primeira ocupação das terras do coronel, contando com cento e cinqüenta

famílias, aproximadamente, o que dava uma média de duzentas e cinqüenta pessoas.

Passados seis meses, veio a ordem de despejo e junto com a ordem: “a gente começamos

também a perder famílias, ficamos só com sessenta mais ou menos”, assim, a cada reocupação

da área, seguida da ordem de despejo, as famílias iam desistindo.

Na terceira ordem de despejo, considerada por Damião a mais violenta, restaram apenas

vinte e nove famílias, as quais foram levadas “lá para o Jardim” (outro assentamento), mas

quinze dias depois retornaram à tão sonhada terra, só que agora resguardados pela imissão de

posse que a fazenda havia recebido.

Em meio a esse ir e vir, as práticas orais iam sendo realizadas no acampamento, como

forma de unir e fortalecer o grupo na luta para alcançar os objetivos, pois “os acampados têm um

horizonte, ele tem assim: vou chegar na minha terra. Meu objetivo é ganhar terra e ganhar casa”.

Só no final de 1999, a comunidade recebeu a imissão de posse e em 2000, foi

efetivamente instituído o assentamento, via aporte legal, designado pelo nome de Gonçalo

Soares. Assim, em termos de jurisprudência, a existência desse assentamento já conta sete anos

de duração.
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Logo após sua criação, aconteceu a primeira cisão, uma a vez que os empresários da

Calimam26 lançaram uma proposta empregatícia, que constituiu o verdadeiro pombo da

discórdia. Por um lado, um grupo defendia que seria a possibilidade de eles prosperarem

economicamente, pois a empresa havia oferecido uma proposta salarial até então inimaginável

para a realidade imediata daquelas pessoas. Por outro lado, havia os que vislumbravam além da

realidade imediata, pois seria um retrocesso, ou seja, eles iriam continuar vendendo sua força de

trabalho, dependeriam dos meios de produção da empresa, não poderiam plantar uma cultura que

desejassem nas terras que conquistaram, pois o sistema era de monocultura agro-exportadora, o

que se contrapõe a um dos objetivos dos próprios militantes.

Diante destas divergências de interesses e opiniões, formaram-se duas agrovilas: A

Associação Gonçalo Soares, formada por trinta e duas famílias, as quais estão vinculadas

contratualmente à Calimam até o ano de 2008, e, completamente, desligadas do Movimento dos

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e a Associação José Rainha formada por doze famílias,

as quais passaram a desempenhar atividades independentes nos lotes individuais e/ou atividades

em outras localidades, uma vez que o projeto de cultura coletiva empreendido por este grupo

aguardava a sanção pelos órgãos competentes e, conseqüentemente, a liberação da verba, o que

só veio acontecer agora quando já estava sendo concluída a pesquisa.

Não posso deixar de esclarecer que, diante desta divisão, que soa como produto de

interesses, ela também se traduz na configuração espacial desse lócus, pois há uma divisão no

próprio espaço físico, delineada por linhas imaginárias e ideológicas, mais representativas que

muralhas, acarretando o distanciamento de pessoas que até então lutavam juntas, compartilharam

dificuldades e vibraram com as conquistas e, principalmente, olharam para um horizonte em

comum.

26 Empresa multinacional produtora de mamão.
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Portanto, pontuar os aspectos históricos de constituição desse assentamento não tem

caráter meramente factual, mas de fazer emergir elementos que, posteriormente, serão elencados

em minhas discussões.
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- 3 -

O SILENCIAR DE UMA PRÁTICA MILENAR
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O silenciar de uma prática milenar

Há uns bons setenta anos que as crianças não
adormecem ao som da estória... (Câmara Cascudo)

Os processos históricos nos conduzem e acenam para a percepção de que o que,

aparentemente, configura-se como novo, no campo das diversas formas de disseminação das

experiências, em que, ora dá-se como primazia o oral, ora o escrito, reconfigura-se de acordo com

os meios utilizados, advindos de cada contexto histórico - como, por exemplo, o romance em

detrimento das narrativas orais e a informação inteligível em detrimento das narrativas

maravilhosas -, passando por períodos variáveis de nascimento e revigoramento.

Nesse percurso histórico, as mudanças acabam por delinear a retomada de valores e de

princípios que incorporam uma nova roupagem, permanecendo, porém, a essência: o comunicar-

se como expressão de subjetividade e interesses em contextos que atendem aos anseios sociais: o

interagir.

É nessa perspectiva acerca da presença/ausência de narrativas, percebida no campo de

pesquisa observado, em interface com as causas do desvanecimento da presença do contador

tradicional e das práticas orais de contar, bem como do silêncio das vozes dos narradores, que

desenvolverei este capítulo.

Apesar dessa constatação, vamos encontrar, ainda, na aurora do terceiro milênio, formas

de resistência dessa voz narradora e de sua prática. Se olharmos para trás, veremos que,

concomitantemente a esse quase desaparecimento, outras formas de transmissão e recepção da

prática de contar foram pouco a pouco se reconfigurando e adquirindo novas roupagens.



61

Ainda no século XX, com o término da Primeira Guerra mundial em 1918, o mundo

assistiu às mudanças estruturais, nas esferas econômica, política, social e cultural, que,

simultaneamente, repercutiram na individualidade dos sujeitos, pois o quadro que havia se

instaurado, a perplexidade advinda dos horrores da guerra, acabou por calar os homens. Para os

que sobreviveram à guerra, os fatos vivenciados foram implacáveis. É o que Benjamin constata

ao defender que a vasta produção sobre a guerra não tem a “voz” dos narradores.

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos se
encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada permanecera inalterado,
exceto as nuvens, e debaixo delas num campo de forças de torrentes e
explosões, o frágil e minúsculo corpo humano” (1986, p. 198).

 Como herança, temos a quase inexistência de pessoas aptas a narrarem, no sentido épico

da palavra, uma vez que: “por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato

presente entre nós, em sua atualidade viva” (BENJAMIN, 1993, p. 197).

As mudanças provenientes da modernidade aguda, em que vivemos, provocaram uma

acelerada transformação, tanto no plano espacial como no social, contudo, como já foi

mencionado, o desaparecimento do narrador tradicional não se dá em evidências correlatas ao

atual contexto, encontrando-se arraigado a fatores que foram se constituindo gradativamente,

durante um longo tempo. Benjamin (1993) pontua como causas principais desse

desaparecimento: o surgimento do gênero romance e a avalanche de informações. Enquanto a

primeira causa demorou séculos para ser incorporada à burguesia em ascensão, a segunda se

instaurou num contexto em que o capitalismo, fazendo uso de todo um avanço tecnológico,

legitimou-a como elemento fundamental para o seu próprio fortalecimento.
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À medida que a informação passa a ser plausível e inteligível, temos o esmaecimento das

narrativas orais, que se revestem da fantasia, dos conselhos, nos contos maravilhosos, com o seu

teor atemporal, na medida em que, ultrapassando o contexto em que se originaram, causam

reflexões e indagações aos ouvintes de épocas distintas.

Ainda sobre o segundo Império, nos imóveis parisienses de bairros operários,
ocorria que o porteiro fazia em voz alta a leitura de um folhetim aos
locatários reunidos: não há muito tempo, lia-se assim em família. Em nossos
dias, deslocam-se os lugares dessa voz: séries radiofônicas, televisivas, mais
sutilmente a onipresente revista em quadrinhos, que substituiria os
almanaques em vias de desaparecer. A palavra triunfa a ir, inscrita em balões
pintados que saem das bocas, em contraponto a uma imagem oferecida à
percepção direta e bruta reduzindo a quase nada a operação de decodificação.
(ZUMTHOR, 1993, p.286).

Semelhante ao que o ocorre nas informações, que se apresentam de formas abreviadas e

explicativas, tendo utilidade restritamente ao momento em que é notícia para atender aos pré-

requisitos de convencimento. Assim é que a:

Cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres
em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam
acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece
está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade
da arte da narrativa está em evitar explicações. (BENJAMIN, 1986, p. 203)

Portanto, como resultado dessa enxurrada de notícias e informações a que Benjamin se

refere, tem-se o definhar do narrador tradicional. Em contrapartida tem-se o florescer do contador

contemporâneo27. Diante dessas circunstâncias, pergunto-me, então, qual seria o contador

27 Ver melhor sobre esse assunto em  “A renovação do conto: emergência de uma prática oral”, de Maria e Lourdes
Patrini.
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encontrado numa comunidade rural, imbuída em valores socialistas, na mesma proporção em que

se encontra imersa numa sociedade capitalista?

3.1 A primeira impressão

Lançar-se ao campo de pesquisa significa, entre outras coisas, buscar a confirmação ou a

negação das hipóteses, primeiramente estabelecidas. O pesquisador é consciente de que além da

pressão deste ato só o confronto hipótese versus campo é que pode dar a dimensão exata das

possibilidades de se colocarem em prova suas hipóteses de estratégia investigativa possíveis à

pratica. É a própria construção da teoria que forja uma explicação pelo observado, na tentativa

de ir além das aparências, e compreender a essencialidade de um dado fenômeno ou realidade.

A impressão que tive, inicialmente, da associação José Rainha era de que se tratava de

uma comunidade integrada. Entretanto, com as visitas, fui observando e logo constatando que se

tratava de uma comunidade fragmentada, fracionada. Vários indivíduos me confirmavam isso a

cada nova visita. Apesar de estarem vivendo ali pelos mesmos ideais, as divergências eram

notáveis.

Embora essas divergências tenham se confirmado, parti em busca das práticas de

transmissão e recepção orais de saberes e experiências, para que pudesse conhecê-las e analisá-

las. Mas será que elas ainda existiam? Em quais momentos? Em quais espaços? Quem as

praticava? Minhas indagações se multiplicavam a cada novo contato com o campo investigado.

No entanto, eu pressentia que a busca de meu objeto de estudo me daria à compreensão da

situação que vinha vivenciando.
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Nessa perspectiva, o campo observado foi me revelando um leque de possibilidades para

que eu compreendesse o comportamento e a realidade vivida no espaço escolar, a começar por

observar as práticas orais. Só sete visitas foram realizadas, pois a escola deixou de funcionar por

falta de recursos governamentais. Das sete visitas realizadas, apenas em uma delas é que foi

possível observar uma situação de transmissão e recepção orais de saberes. Foi a mística, que

será analisada posteriormente.

Diante dessa situação, fez-se necessário redimensionar o espaço. Já não seria mais o

espaço escolar. Eu teria, pela força das circunstâncias, que redefinir o espaço aonde pudesse ir

buscar o meu objeto de estudo. O espaço passou, assim, a ser todo o assentamento, ampliando,

dessa forma, o universo da pesquisa. Certamente eu estaria ampliando as possibilidades de

encontrar os transmissores e receptores. Isso implicaria observar e analisar as situações de

transmissão e recepção orais de saberes, vividas pelas pessoas que compunham o assentamento.

Se na escola essa experiência de transmissão e de recepção estava voltada, preferencialmente,

para as crianças/alunos, agora, todos os moradores da associação integrariam a minha

observação.

Continuando as visitas, agora voltando o meu olhar para todo o espaço da associação,

pude perceber a ausência de brincadeiras entre as crianças, bem como a ausência de conversas

entre os adolescentes e, também, entre os adultos, revelando para mim algo muito importante: eu

não identificava, na comunidade, momentos de reunião. Quando as pessoas se reuniam? Em que

situação? O caminhar da pesquisa continuava a mostrar a ausência de práticas coletivas, até

mesmo do cultivo, prática essencial na vida cotidiana de assentados. Essa ausência de práticas

coletivas sejam elas de lazer ou de trabalho entre os assentados, foi me causando uma certa

angústia, uma certa perplexidade. Todavia não desanimei e procurei olhar de frente para a nova
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realidade. A minha problemática e minhas hipóteses estavam sendo colocadas à prova e não me

davam mais garantias, que pareciam óbvias no momento da elaboração do projeto.

Questionava-me, porque a escola, entendida como o lócus, por excelência, onde as

pessoas já estão unidas e reunidas, para compartilharem um objetivo em comum, que é o

ensino/aprendizagem, não ocorria à transmissão e recepção de saberes e experiências? Mesmo

com poucos recursos, era um espaço já conquistado pela comunidade. Por que fechá-lo assim?

Pensava, então, onde mais poderia encontrá-lo?

A inviabilidade de realizar a pesquisa, no âmbito escolar, me conduziu a uma nova

perspectiva, a um novo olhar, em que a oralidade se fizesse presente, não em situações de

narrativas dos contos maravilhosos28, mas quem sabe, através das histórias próprias do

movimento, que foram decisivas na história de vida dos agentes sociais desta pesquisa, no

momento em que eles se encontravam na condição de acampados, porque era, nessas

circunstâncias, que os agentes da voz se faziam eloqüentes pela sua capacidade interativa,

buscando, através do diálogo, angariar novos companheiros de luta e motivar os já integrados ao

movimento.

Já que não havia uma programação de eventos sociais e culturais, e as famílias sequer

plantavam juntas, muito pelo contrário, estavam envolvidas em seus afazeres domésticos ou

trabalhando isoladamente, muitas vezes, fora do assentamento, decidi mudar o meu método de

busca e me adequar à situação. Se os agentes sociais estavam distanciados uns dos outros, se eles

não viviam mais o coletivo em nenhum setor de suas vidas, eu resolvi aceitar a realidade e

reiniciar minhas buscas, através de novos caminhos, utilizando novos métodos e aplicando

28 A expressão “conto de fadas” a partir da publicação dos contos de Charles Perrault passou a ser conhecida também
por contos maravilhosos, fundindo-se numa mesma especificidade. Mas o próprio autor os denominava “Contos de
ogros e de fadas”
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outras estratégias, não pelo grupo, mas sim pelos indivíduos, respeitando o estado de solidão e

fragmentação que eles estavam vivenciando.

Comecei, assim, por entrevistá-los. Naquele momento eu acreditava que só eles seriam a

fonte da qual eu poderia extrair algumas informações e conseqüentemente dar direção ao meu

trabalho.

Entretanto, ao mesmo tempo em que realizava as entrevistas com os moradores do

assentamento, não desisti de tentar observar momentos em que eles pudessem estar reunidos,

realizando alguma atividade coletiva. A concretização desses possíveis momentos era deixada

escapar nas conversas informais e durante as entrevistas. Eles diziam as possíveis datas para a

realização de reuniões e mutirões, quando a comunidade estaria reunida, mas esses momentos

nunca aconteciam, havia sempre um imprevisto. Diante dessa situação, ou eu ligava para

confirmar e eles me avisavam que não se realizaria, ou eles já me ligavam, avisando que havia

sido remarcado.

Em meio a isso, nas conversas informais com as crianças, fui me dando conta de que elas

eram possuidoras de um saber histórico e ideológico, e isso não me tinha ficado claro por ocasião

das observações realizadas na escola.

Interrogava-me, então, como elas conseguiam apreender todas essas coisas, se a grande

maioria não sabia ler, nem escrever e se eu não conseguira presenciar momentos de

transmissão/recepção de saberes, de narrativas, nem mesmo, momentos de lazer coletivo, onde

essa experiência pudesse se realizar?

Essa pergunta parecia não querer calar, pois, se essas situações de transmissão e recepção

não me eram reveladas, isso não queria dizer que elas não acontecessem, quem sabe até, num

momento mais intimista. A verdade é que as crianças me davam a certeza de que, em algum

momento, isso existia, ou já havia existido, enquanto acampados.
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Ante essa situação, percebia, geralmente, ao chegar ao assentamento, uma sensação de

solidão (minha e do grupo), de um silêncio sepulcral, haja vista que em nenhuma das visitas

realizadas pude encontrar alguém nos possíveis espaços coletivos. Estava sempre cada um em sua

casa, vivendo sua vida de forma solitária e individualista; já que, em cada casa, o silêncio parecia

fazer parte da família.

A dúvida persistia... Até que, numa determinada sexta-feira, à noite, resolvi fazer uma

visita inesperada, com o intuito de entrevistar o Sr. Antônio e a Sra. Suely29 e, chegando ao

assentamento, encontrei algumas pessoas se organizando para uma reunião na casa de Damião.

Pude, assim, vivenciar um outro momento coletivo entre eles, pois, até então eu só havia

guardado comigo um único momento de transmissão e recepção de saberes vivido na escola: a

mística

Assim, no ínterim das visitas realizadas, foram detectadas apenas duas situações em que

houve um momento coletivo, mas apenas a situação acontecida na escola com as crianças é que

será considerado um momento de transmissão e recepção orais de saberes e experiências, já que a

segunda, no caso, essa última reunião observada, tratara unicamente de problemas

administrativos30.

Já próximo do horário previsto para a reunião, os assentados chegavam em pequenos

grupos ou solitários. O silêncio se instaurava entre eles e a atenção era canalizada para a televisão

que estava ligada, exibindo uma trama novelesca. Damião havia se retirado juntamente com outro

assentado, por algum tempo, do recinto determinado para a reunião, permanecendo em outro

cômodo da casa. Wanusa, sua Damião, percebendo a atenção destinada à televisão, desligou-a, a

fim de dar inicio à reunião. Damião retornou à sala da reunião e deu inicio às atividades,

29 Sr. Antônio e Sra. Suely são assentados da associação observada e agentes da pesquisa.
30 A reunião tratava de assuntos referentes ao pagamento da mensalidade, etc.
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repassando para o grupo os informes sobre a aprovação de um projeto de cultura coletiva de

batata doce, a quantia em dinheiro recebida, as necessárias construções para a implantação da

apicultura na agrovila e o valor que cada família deveria pagar para custear os benefícios

promovidos, a fim de obterem a liberação do dinheiro (gastos com combustível, xerox e

pagamentos de documentações em cartórios). Enfim, essa reunião assumiu o caráter meramente

administrativo e de repasse de informes.

3.2 Enquanto isso... ao cair da noite...

Noventa por cento das estórias, adivinhações são
narradas durante as primeiras horas da noite. Não
apenas se explicaria a escolha desse horário pelo
final da tarefa diária como igualmente por ser
indispensável à atmosfera de tranqüilidade de
sossego espiritual para a evocação e atenção do
auditório. (CÂMARA CASCUDO)

Motivada pelas palavras de Cascudo e pelas minhas próprias inquietações acerca de como

se delineava o anoitecer e as possíveis práticas ocorridas no turno da noite, decidi que continuaria

visitando o assentamento. A cada visita, eu constatava mais uma vez a solidão, o mundo

individualizado, em que as pessoas viviam. O silêncio da noite não era entrecortado pelas vozes

vindas das conversas na varanda, das narrativas e dos feitos de heróis, mas pelos sons musicais e

pela presença marcante dos meios de comunicação de massa. Em cada casa, uma televisão. O que

antes reunia famílias, criando um elo de ligação, motivo para estarem juntas, compartilharem

impressões e tecerem comentários, fortalecendo os laços de relacionamento, tende, na era da

democratização dos meios eletro-eletrônicos, a normatizar que cada família permaneça em seu
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ninho particularizado; já que as pessoas que estão reunidas em torno da televisão não estão em

comunicação como quando se reúnem para a troca de experiências.

Desta maneira, em vez de dispersar a coletividade (acusação de que é às vezes
vítima) a mídia, pelo menos num primeiro tempo, agrega. Não faz muito tempo,
em nossos campos, nos subúrbios de nossas cidades, assistíamos juntos,
ritualmente, à televisão do boteco: hoje em dia todo o mundo a tem em casa,
perdeu-se tal comunidade. Entretanto, contrariamente a uma opinião difundida,
o público das mídias não constitui uma massa indiferenciada, pois exerce, mais
do que em geral se admite, a sua liberdade de escolha. Ele aceita facilmente o
que lhe é oferecido e, sem maior resistência, forma seus hábitos. (ZUMTHOR,
1997, p. 31)

Isso pode ser confirmado, através das palavras do próprio Damião que afirma estar a

televisão se constituindo num dos entretenimentos mais significativos na construção da

mentalidade das crianças e dos jovens:

Hoje a nossa sociedade evoluiu mais né? Ficou mais violenta, portanto, com
menos valores, com menos igualdade né? Então aquelas crianças vão muito
pela aquela televisão e aqui dentro do assentamento tem e eu acho que isso é
um problema muito grave e eu já conversei com os meninos da direção olhe
isso é muito grave. (Damião)

A fala enfática de Damião, ao atestar a presença e o alcance da televisão na vida de

crianças e jovens (vale ressaltar que os adultos não fogem a essa realidade), retrata a sua

preocupação com esse fato, e propõe um possível encaminhamento: a realização de discussões

acerca dessa questão:

aqui as crianças se esforçam muito para buscar um conhecimento e os pais não
ajuda, então isso eu acho um ponto negativo. E também, talvez, delas
assistirem muita televisão, então elas vão se alienando. Tem que conscientizar
aquela mãe e aquele pai, tem que ir diretamente com aquela criança, se não vai
ficar dentro do nosso assentamento crianças se prostituindo. Eu já disse isso no
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encontro estadual, já falei isso dentro dos assentamentos e dentro dos
acampamentos, nós não podemos admitir isso ta entendendo? Porque se nós
somos contra tudo isso e dentro do nosso assentamento ter, acontecer pessoas
que pega droga, as nossas adolescentes se prostituindo, os jovens também.
Qual é os valores? (Damião)

Essa situação não é especifica da associação investigada, pois os meios de comunicação

de massa constituem-se como um fenômeno presente nos diferentes grupos da sociedade,

atingindo obviamente, o que Eco (1993, p.27) denomina de civilização de massa.

No âmbito de tal civilização, todos os que pertencem à comunidade se
tornam, em diferentes medidas, consumidores de uma produção intensiva de
mensagens a jato contínuo, elaboradas industrialmente em série, e
transmitidas segundo os canais comerciais de um consumo regido pelas leis
da oferta de da procura.

Porém, essa vontade expressa na fala de Damião não consegue transpor a barreira, que

nesse caso existe, entre a teoria e a prática, pois, durante a pesquisa, esse discurso não saiu da

teoria.

Percebi, então, a concretude do alcance dos meios de comunicação de massa de forma

mais expressiva, numa de minhas visitas, ocorrida no turno da noite, quando me dirigi à

residência de Damião, vice-presidente da Associação José Rainha, coincidentemente, num

momento em que havia sido programada uma reunião.

Estavam presentes, na referida reunião, das doze famílias assentadas, apenas onze

representantes, sendo quatro mulheres e sete homens. Deparei-me, em meio às vozes dos

assentados, com a imagem e som da televisão, que exibia um capítulo de uma novela global, e

“disputava” a atenção dos assentados. Isto gerou um contratempo. Para que de fato se iniciasse a

discussão a que o grupo havia se proposto, foi necessária a intervenção da assentada e

proprietária da residência, Wanusa, que percebendo a displicência de alguns moradores, decidiu
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desligá-la para que fosse possível iniciar a reunião de forma a obter a atenção dos assentados.

Assim que se desligou a televisão, fez-se ouvir o som de músicas eletrônicas, advindas de uma

das residências da agrovila, onde um grupo de seis adolescentes se encontrava reunido

aguardando que outros jovens terminassem de se arrumar, para juntos irem a uma balada. Ouvi

também vozes de crianças, porém de forma menos perceptível.

A minha expectativa era presenciar o diálogo entre os coordenadores e os assentados. Eu

estava atenta para verificar se estando, assim, reunidos seria possível identificar momentos de

transmissão/recepção oral de saberes e a troca de experiências que contemplassem os elementos

que compõem a ideologia desse grupo de militantes, uma que a reunião parecia já ter

determinado o objetivo anteriormente.

Não obstante, as discussões se limitaram a aspectos administrativos, repasses de

informações sobre quais procedimentos deveriam ser adotados para que se pudesse dar início ao

plantio da batata doce e às condições necessárias para implantarem a apicultura31, como também

ao pagamento das contribuições de cada assentado.

Diante disso, dirigi-me para onde os jovens e as crianças estavam reunidos, com o intuito

de saber sobre o que elas conversavam, como brincavam e, aproveitando o ensejo, entrevistá-los.

Os jovens não se mostraram nada receptivos. Então, voltei-me para as crianças. Ao me

aproximar foi aquela algazarra e muitos risos por parte delas, pois  perceberam que eu estava com

um gravador e uma máquina fotográfica e isso provocou uma empolgação muito grande entre

elas. Instaurou-se uma atmosfera de desprendimento. As crianças se prontificaram a conversar

comigo.

31 Cada assentamento tem como obrigatoriedade desenvolver um projeto de auto-sustentação, a fim de obter a
liberação da verba destinada a cultivos. No caso desse assentamento, optou-se pelas culturas da batata doce, inhame
e pela apicultura.Na data desta reunião foi divulgada a liberação da verba para execução do projeto.
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Tentei observar mesmo as situações de reuniões, mas a probabilidade de encontrar o que

eu buscava era remota. Eu, sempre esperançosa, insistia, acreditando que o inesperado pudesse

acontecer. Não pude observar, independentemente do horário, nenhuma reunião habitual do

grupo, nenhum momento de partilha, trabalho ou lazer, nenhuma data especial a ser comemorada.

Nada encontrei, senão o que já foi anunciado.

 Porém, não posso afirmar que esses momentos não aconteçam em situações intimistas, no

interior de suas casa, seja no momento das refeições em que estejam reunidos, seja no momento

do recolhimento. Essa ausência, no entanto, é também percebida e sentida por alguns agentes

sociais da associação estudada, conforme se pode ver no item a seguir.

3.3 A ausência pelo prisma dos assentados

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. (BENJAMIN, 1994: P.201).

Falar da existência de narrativas orais é sempre deparar-se com uma incerteza, visto que

esse tipo de narrativa não possui, de fato, um único autor. Sua produção é plural, pertence ao

imaginário coletivo, tornando-se obra apenas no momento em que é transmitida oralmente;

voltando, em seguida, a tornar-se matéria mnemônica. Daí o motivo de o termo obra ocupar um

terreno limitado, porque se torna efêmero e intermitente na tradição oral, ao contrário do que

ocorre no âmbito da escrita em que a obra será sempre constituída de um texto grafado.
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O contador de histórias e de narrativas e saberes que eu buscava, pude identificar em

Damião, um novo contador, um contador da contemporaneidade que, já integrado ao mundo da

tecnologia e tendo o papel social de líder do grupo, é quem anima, orienta e transmite

conhecimento32.

Ele é o viajante que parte em busca de novas experiências e que deve voltar para seu

grupo, com intuito de retransmitir as experiências adquiridas. Ele participa dos intercâmbios que

envolvem os interesses do MST nacional, regional e local. Um homem que conhece a causa pela

qual batalha, que se foi construindo militante e se apropriando de uma ideologia calcada nos

ícones de luta como, Chico Mendes, Margarida Alves, Che Guevara, Florestan Fernandes e Olga

Benario e, principalmente, na teoria de Marx, acerca da relação proprietários e proletariado.

A contribuição desses autores/atores representantes de luta e resistência, na vida de

Damião, deu-se a princípio com o próprio envolvimento com o MST, nas trocas provenientes das

reuniões, marchas e encontros nacionais.

Durante os nossos encontros, tomei conhecimento de que ele estava realizando um estudo

sobre o Manifesto Comunista e, concomitantemente, um trabalho monográfico sobre as questões

de gênero no MST, o que significa que ele está empreendendo esforços para se apropriar de

conhecimentos concernentes aos seus ideais de luta para, assim, contribuir politicamente para o

desenvolvimento do MST, nas diferentes instâncias: local, regional e nacional.

Esse militante ocupa lugar de destaque dentro do assentamento, e é referendado como a

pessoa que fala sobre a luta, sobre justiça social e sobre o direito à terra. Podemos entrever isto

também nas respostas das crianças, quando indagadas sobre quem era a pessoa que falava dos

32 É importante ressaltar que em momento algum foi possível assistir a alguma transmissão/recepção oral de saberes
realizada por Damião. Essa constatação eu pude obter através da análise das entrevistas que, nesta pesquisa, foi por
onde eu pude extrair dados e conclusões sobre os transmissores e a prática de transmitir dos assentados da associação
José Rainha, assentamento Gonçalo Soares.
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ídolos de luta e resistência do MST: Damião já falou disso pra gente, disso e das cores da

bandeira (Ketlen - criança). E quando o próprio relata que: eu sou da comunicação, o meu papel

dentro do assentamento é pegar o jornal, a revista dos sem-terra e fazer um estudo da

conjuntura com o meu grupo. É eu pegar um livro do movimento e fazer um estudo no meu

grupo. Mas parece que ele não fazia mais isso, por quê?

Ele demonstra ter noção da real dimensão que ocupa no assentamento. Isto é, assim como,

o contador da tradição oral, ele, teoricamente, é o portador da palavra, que transmite e aconselha,

pois tem um papel social definido, por isso é respeitado por parte dos assentados, porém existe

certa falta de entusiasmo por parte de alguns companheiros no sentido de se mobilizarem para

participar de protestos ou de outros tipos de manifestações de luta e resistência. Podemos

observar isso tanto na voz de Suely: aqui tem muita crítica ainda, são pessoas que recebem apoio

do movimento e ao mesmo tempo criticam, por que? porque são pessoas que não têm as suas

políticas, não têm ética, então...,como na voz do próprio Damião:

Eu tenho um companheiro que diz: eu não sou do MST. Depois ele diz: eu sou
do MST. Aí eu digo: mas rapaz há três meses ele disse que não era aí hoje já ta
defendendo o movimento, diz que veio pelo movimento [...] que coisa né? Então
são coisas que você tem que descobrir tem que estudar.

Damião compreende que a luta não acaba quando se consegue alcançar os objetivos para a

comunidade local, como a terra e a casa. Ao contrário, é a partir daí que tudo deverá ser

construído, já que é um trabalho abrangente, que exige reflexão, pois a luta é contra a injustiça e a

desigualdade social. Ele está certamente querendo dizer que essa voz transmissora não pode ser

silenciada nunca, mas então porque ela está assim tão sem força?

Ele reconhece a sua importância para mobilizar os companheiros de luta. No entanto, em

seu relato, ele comenta que irá aguardar que a própria comunidade compreenda que a falta de
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organização acarreta um grande prejuízo para o movimento e, conseqüentemente, para cada

indivíduo, pois as conquistas alcançadas pela via dessa organização provêm de uma

conscientização dos direitos já outorgados ou almejados. E acaba calando-se na espera da voz dos

outros sujeitos: “eu tô pensando assim companheira: eu tô deixando, como se diz, esfriar o caldo.

Como é que vai esfriar esse caldo? Eles começar a ir percebendo que precisa de organicidade...

mas então eu quero que eles falem mais, explorar mais, que parta deles” (Damião).

Pergunto-me, então, o que justificaria esse quase calar do líder? Porque ele estaria

abdicando das prerrogativas de seu papel social? O silêncio parecia estar invadindo a todos. E a

comunidade parecia esvaziada de palavra, de saberes e de experiências.

Damião percebe, em meio a essa situação, que o seu desempenho como agente atuante e

mobilizador dos interesses em comum vem ficando aquém:

Eu acho assim... se eu for me espalhar por esse assentamento aqui... é como eu
falei pra você em torno de 30 dias talvez eu passe seis dias em casa, então, eu
não tenho aquele momento de convivência com as crianças né? Eu não tenho
essa participação. Eu acho que aqui dentro era pra ser mais organizado, mas
por outro lado eu acho o espaço pouco pra mim.

Damião, nessa associação, percebe a ausência de discussões e orientações sobre os

fundamentos dos ideais de luta como uma das causas para diminuir o engajamento no movimento

por parte de alguns indivíduos, o que acaba por enfraquecer a unidade de luta - o sentimento de

pertença - e a resistência na comunidade.

Damião, um narrador da modernidade, poderia, dentre os arquétipos estudados por Walter

Benjamin, representar o viajante, o qual parte em busca de experiências a serem transmitidas em

seu retorno, porém essa transmissão não se concretiza no seio da comunidade assistida, deixando,

assim, ausente o artesão da voz, já que ele volta com suas experiências, no entanto, silenciado.



76

Não há, portanto, somente a ausência da voz, há antes a ausência da prática. Isso explica quase

tudo.

Se não houver discussões, reuniões, em que se estabeleçam novas conquistas, novas

metas, um caminho comum a ser perseguido, a unidade do movimento só tem a perder, pois os

indivíduos mais jovens, mesmo imersos nessa realidade específica, comungam e têm acesso a

outros valores, a outros grupos sociais, o que pode descaracterizar o ideal político do movimento

ou até aliená-los, se não tiverem bases sólidas sobre as questões de desigualdades social e,

principalmente, sobre a luta do MST. Pelas minhas (filhas) aqui dentro de casa, vamos supor,

nós estamos conversando... então, as crianças/essas nossa adolescentes aqui tem muita

alienação, quase com os vícios da burguesia... é a questão do shopping né?

Ele salienta que discussões com esse intuito acontecem em outros espaços, como em

outros assentamentos circunvizinhos ou nas organizações de eventos locais, regionais e nacionais,

abordando a temática do MST em diferentes perspectivas (gênero, cirandas, pertença, trajetórias

de luta, formação histórica e estratégias de resistências). Essas discussões visam à formação dos

agentes multiplicadores, mas, na prática, as reuniões de núcleo de família, almejadas pelos

líderes, não ocorrem.

Há a intenção dessa mobilização, através das reuniões, a fim de fortalecer ou gerar o

sentimento de pertença, entendido como uma das forças geratrizes da existência do movimento.

É, nesse aspecto, que as cirandas, projeto de educação defendido pelo MST, são enfatizadas na

fala dos assentados, pois exercem a função de veicular, por meio das histórias, dos legados, dos

mártires, os ideais de igualdade, justiça e liberdade.

Os livros, a música, a mística constituem os meios, pelos quais, essa transmissão pode ser

concretizada; porém, na comunidade observada esses elementos somente nas intenções, pois as
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reuniões de núcleo de famílias não atendem ao nível de participação almejado, o que acarreta por

parte das lideranças locais um certo ressentimento, é o que pode ser percebido na seguinte fala:

O camponês não quer adotar o trabalho político, ele não quer que a mulher
dele, a companheira dele participe de uma luta porque ele nasceu com
poucas informações, então o camponês, né? Com aquela tese dele que era
pegar a sua terra e também e produzir, mas que não queria a mulher
participasse de nada e acha que ele era o chefe da casa, a mulher foi se
acostumando e achou que ele era o superior dela, né? Os filho dele não tem
participação com a família, com a comunidade. Então, tem muitos camponês
nessa situação e se ele acha que chegar para nós e dizer que pau é pedra,
pau é pedra e acabou-se, porque ele não teve uma educação, ele acha que a
palavra dele é uma lei.  (Damião)

O número reduzido de famílias é enfatizado também como um dos fatores que acarretam

certa desanimação, como pode ser observado tanto na voz de Suely: Então o meu lema é esse: é

gostar de trabalhar e mostrar trabalho.Eu não gosto de trabalhar só com doze casinhas. Por que

eu gosto de movimentação, de muita gente, agitação... (Suely), como na de Damião:

Eu acho que aqui dentro era pra ser mais organizado, mas por outro lado eu
acho o espaço pouco pra mim.[...] Então, agora assim, eu acho que eu deixei
de apostar, deixei de acreditar, porque veja bem, quando era 44 famílias era
tudo isso, quando eu ia na sala de aula era 30/40 crianças, adolescentes [...]
quando um tava aniversariando, a gente fazia o aniversário junto, fazia
aquelas coisas bonitas, aquelas místicas e após que houve essa situação
(divisão do assentamento) eu acho que eu fui perdendo aquela esperança,
então, deixei de apostar no trabalhador. (Damião)

Essas falas traduzem o desejo de que, nesse assentamento, possa haver um número maior

de pessoas envolvidas, principalmente pela crença de que apenas com um número expressivo de

pessoas engajadas poderá ser alcançada a tão desejada organização. Atrelado a isso, eles alegam

ainda como fator relevante para a ausência da permuta de saberes e experiências a não efetivação
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do trabalho coletivo, ou seja, da cultura feita nos lotes, coletivamente. E eu estou muito confiante

com essa produção coletiva, é onde a comunidade vai começar...(Damião) aqui dentro do

assentamento nós estamos começando agora, porque você vê está se organizando, vai começar a

se organizar agora, depois que o projeto está saindo, porque a gente vai trabalhar

coletivamente. (Suely).

Há, mesmo que de forma remota, a esperança de que com a prática coletiva de plantar,

possa renascer a prática de transmissão, ou seja, a prática oral de contar e recontar as histórias e

os feitos daqueles homens e mulheres em luta. Ou seja, que agora reunidos pelo trabalho, venham

a recuperar a prática de se reunir também para compartilhar o vivido.

De acordo com Marx (1987) é por meio do trabalho que os indivíduos materializam suas

existências, transformando dialeticamente a natureza e a si próprio. Nesse sentido, o trabalho

adquire uma dimensão valorativa na vida dos sujeitos e quando este se dá no coletivo, reunindo

pessoas, tende a estreitar os laços entre elas. Compartindo momentos e trocando experiências, os

sujeitos terão oportunidades reais de interagirem através da voz, da arte.

Para tornar viável o trabalho coletivo, os assentados, há sete anos, quando receberam o

termo de posse da associação José Rainha, pertencentes ao assentamento Gonçalo Soares, se

organizaram para elaborar um projeto que viabilizasse o plantio das espécies a serem cultivadas,

mas as barreiras burocráticas impossibilitaram que a verba chegasse ao seu lugar de destino.

Como decorrência, ao longo desses anos, os assentados passaram a vender a sua força de trabalho

de forma a continuarem sendo explorados. Quando não iam trabalhar em fazendas ou sítios

circunvizinhos, realizavam plantios em seus lotes individuais, porém o lucro era quase

inexistente.
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A gente só pranta no lote individual, mas a gente vende, né? Mas aqui é muito
barato, minha filha, um quilo de mandioca é cinco centavos e a gente já chegou
a vender a três centavos. É a democracia mesmo porque só quem lucra é os
ricos e os ricos não ver os trabalhos dos pobre. (Jalvaci)

Empobrecidos de palavras e de práticas sociais, estão, também, empobrecidos de saberes e

experiências, que podem ser adquiridos através da voz narradora. A sua ausência leva não só ao

silenciamento, mas a uma ausência, ainda mais profunda, que é a de meios dignos para caminhar

a própria existência.

Esses aspectos sócio-econômicos do assentamento estão sendo pontuados não por

questões meramente ilustrativas, mas sim por revelarem o quanto a ausência de discussões orais

do próprio legado, das causas trabalhistas, do direito a terra, têm dificultado o desenvolvimento

da consciência política do grupo. A alienação e exploração perduram até o presente momento,

mesmo havendo, por parte da liderança do assentamento, o acesso a variadas produções críticas

que evidenciam o âmago dos embates sociais e, conseqüentemente, a situação de desigualdade e

submissão da classe subalterna, da classe menos favorecida.

Os assentados se percebem como explorados, prisioneiros, do que Paulo Freire (1987)

denominou de consciência ingênua, pois permanecem na situação de submissão, quando aceitam

contratos empregatícios que negligenciam tudo ao que eles se opõem no plano das relações de

trabalho.

A reação a essa situação, a qual se deu de forma única durante o tempo de observação, é

percebida através de uma simbologia que sintetiza os ideais de luta: a mística. Devo esclarecer,

contudo, que só foi possível a percepção dessa situação através da entrevista compreensiva, pois

sem ela não teria construído meu trabalho.
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3.4 Em meio a tanto silêncio uma voz se faz ouvir

Apenas uma única sessão de transmissão e recepção orais foi observada por mim,

durante todo o tempo em que se realizou a pesquisa. Apesar de única, essa oportunidade foi, sem

dúvida, muito importante. De um lado ela me serviu para se evidenciar, em meio a tanto silêncio,

algo que simbolizava muito para o grupo; por outro lado, ao mesmo tempo em que me serviu de

confirmação para problemas inerentes ao próprio assentamento, atentou-me para questões que eu

certamente teria dificuldade em perceber, pois estava presa às minhas buscas.

De acordo com Patrini (2005), a oralidade implica na proximidade e exige um ambiente

convivial, pensado para veicular saberes, experiências e situações que desenvolvem a imaginação

criadora: simbologias. Nesse aspecto, o campo observado me apresentou a expressão maior de

suas simbologias, intercâmbio de saberes decodificados e ressignificados que os militantes do

MST denominam mística, que nas palavras de Morissawa (2001), vem sendo criada desde as

primeiras ocupações, através dos diversos símbolos de representação de suas lutas

circunstanciais, como a cruz da Encruzilhada Natalina, ou permanentes, como a bandeira e o hino

do MST, eles são, sobretudo signos da unidade em torno de um ideal e constituem a mística do

Movimento.

Interposto a esse conceito, considerarei o que os próprios militantes atribuem a essa

simbologia, para em seguida descrever e analisar a apresentação relativa a uma mística, ocorrida

na localidade observada:

Ah, a mística é um dos atos mais importantes que existem dentro do movimento,
porque é como eu disse [...] é daqui, dali que a gente tá fazendo, tá
representando, que nós estamos mostrando pra o povo, o que realmente está
acontecendo [...] estamos mostrando ao povo como a elite quer nos tratar, mais
que a gente não baixa a cabeça pra elite. (Suely)
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A mística significa luta, trabalho, é competência. (Jalvaci)

[...] é a força de lutar, porque se a gente luta né? A gente passa aquilo que a
gente tem, aquela força. (Marta)

Esses símbolos comungam e traduzem, no contexto dos assentados, as esperanças,

perspectivas, resistências e, principalmente, a luta. Luta por uma sociedade justa, que só será

possível, a partir de uma ação revolucionária, ou melhor, através de uma nova forma de

revolução, como ressalta o militante Júnior: a nossa arma não é nem fuzil, nem escopeta; a nossa

arma vai ser o lápis, a nossa ideologia, e o nosso conhecimento do país, da realidade social...

tem que querer dentro de si.

A voz, o grito, os hinos, as passeatas constituem a mística, que dá unidade à

expressividade dos assentados. É um ritual criado como fonte de reanimação, de fortalecimento

dos ideais comuns, além de se constituir como um instrumento para inculcar nas gerações mais

novas o sentido da luta, o que pode ser expresso na fala das crianças, quando perguntei o que era

a mística para elas:

 A mística significa MST (Criança 1), Luta (Criança 2), Trabalho – e ainda acrescenta: -

na bandeira tem a mulher e o homem lutando pela justiça (Criança 3).

Embora esse ritual seja um momento tão significativo, constituindo, sobretudo, um ato

cultural, não foi possível registrar seu acontecimento, envolvendo a comunidade de um modo

geral, uma vez que, durante os encontros realizados entre a pesquisadora e os assentados, esse

momento de transmissão/recepção oral de saberes só ocorreu uma vez, numa situação formal de

sala de aula, no interior da escola, o que não me pareceu uma prática instituída regularmente na

comunidade Gonçalo Soares.
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 Contudo, eles têm oportunidade de vivenciar esses momentos em outros assentamentos,

conforme aponta a fala de um dos líderes:

No outro assentamento, é aquela coisa linda! Quem representa a mística são as
crianças, que vem com os nossos valores, que vem com a nossa bandeira e que
vai tá cantando o hino, então é uma coisa assim que nos vemos que nós tem a
pertença, né?   (Damião)

Apesar da falta dessa regularidade no usa dessa prática simbólica, os assentados

apresentam resquícios de ideais embrionárias que podem reverter essa situação, ou seja, saírem

da ausência de engajamento para a realização de atividades coletivas, tanto no âmbito cultural

como no social. O que vem acarretando uma desmobilização em relação aos interesses coletivos,

por exemplo, é a não-participação nas reuniões, a ausência significativa das mulheres, e a

inexistência do funcionamento da escola como também das cirandas.

...nós estamos querendo acabar com isso porque quando nós estamos
acampados... os acampados têm um horizonte, ele tem assim: vou chegar na
minha terra. Meu objetivo é ganhar terra e ganhar casa. Mas não é só isso, né?  E
quando eles estão ali, eles enfrentam tudo que eles querem, quando eles chegam à
terra, eles já querem ficar um pouco acomodado. (Marta)

A única sessão relativa à mística, observada no assentamento Gonçalo Soares, contou com

a participação das crianças da associação José Rainha e transcorreu da seguinte forma: em uma

tarde ensolarada, ao chegar ao assentamento Gonçalo Soares, mais especificamente, à Associação

José Rainha, percebi, de imediato, certa aflição por parte dos alunos e também da professora, pois

eu havia chegado antes que eles terminassem de arrumar a sala de aula. Não entendi a inquietação

por não achar que fosse um motivo preocupante, mas eles fizeram questão de frisar que eu só
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poderia entrar quando eles tivessem terminado de organizar os últimos preparativos para uma

apresentação.

Decorrido algum tempo, tive permissão para entrar na sala. Ao entrar, as crianças foram

entrando, imediatamente depois e colocando no chão, uma bandeira do MST, um buquê, uma

enxada, um prato com terra molhada dentro e escrito nela, com um dedo, o nome “TERRA” com

letras maiúsculas e, por fim um livro que falava da história da luta do MST pela terra. Era a

mística.

As crianças entoavam gritos de guerra, em que um dos trechos dizia assim: “Pegue seu

cavalo de pau, guarde bem essa verdade: trabalho é dignidade se não há escravidão”. Em seguida

cantaram o hino do Movimento, cuja letra, todas as crianças sabiam de cor.

Após cantarem o hino, entoaram outros gritos de guerra: Pátria livre: venceremos;

Estrela do Che (Guevara) que brilha no céu, nós somos sem-terrinhas no MST. Nesse momento,

a professora intervém e aproveita o ensejo para explicar a mística, dizendo que a bandeira

representa a luta; a terra representa a própria terra; as flores representam a paz e o livro representa

a educação (escola) que não havia nos assentamentos.

Nesse contexto, a narrativa em foco mostra a atitude de engajamento social

desempenhada pelas crianças, o que remete à criação de uma literatura compromissada com o seu

tempo, isto é, imbricada com o desejo de luta e com a denúncia de aspectos inadmissíveis no

meio social: injustiça e opressão, principalmente nas relações trabalhistas em que o proletariado

vende a sua força de trabalho e assina sua escravidão. Reforçando esse pensamento Duarte (2002,

p. 6) afirma:
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As classes dominantes precisam manter parte da população presa à idéia de que
não existe outro caminho para a humanidade a não ser o da total adaptação às
regras impostas pelo mercado mundializado. Entretanto, para que as condições de
miserabilidade que atingem enormes contingentes da população mundial não
produzam reações violentas da parte desses contingentes, seja na forma de
insurreição organizada, seja na forma de gigantesco aumento da criminalidade,
comprometendo, assim, a relativa estabilidade política e econômica necessárias à
reprodução do capital, são acionados vários tipos de agências sociais voltadas
para a difusão de conhecimentos elementares que produzam determinadas
atitudes imediatas no cotidiano dos individuas, atitudes essas que traduzem em
amenização, a baixo custo, de problemas sociais gerados pela miséria.

O MST, deflagrando essa situação, cria suas estratégias, manifestações e simbologias de

luta e resistência. Aspectos que emergiram no confronto de interesses antagônicos e que se

redimensionam na situação histórico-política, vivida pela sociedade atual, em que, para garantir a

permanência dos direitos conquistados e a conquista de novos, faz-se necessário que as questões

relativas à luta estejam presentes nas discussões coletivas dos militantes, perpassadas nos

momentos de troca, como o que ocorreu no espaço escolar.

Patrini (2005, p. 149) embasa essa situação ao dizer que “a mensagem entre emissor e

receptor é um momento de reencontro e troca de imagens. As palavras trazidas pela voz atingem

o estatuto da poesia para serem gravadas na lembrança dos espectadores”.

Enquanto se desenvolvia a apresentação, eram visíveis a satisfação das crianças e a

empolgação da professora.  Não era simplesmente a apresentação de uma história, oriunda da

tradição oral ou da escrita, o que comumente presenciamos nas escolas convencionais, mas sim a

própria história da identidade desses sujeitos que se percebem como integrantes do MST. Era o

sentimento de pertença, representando a força geratriz do movimento, era a expressão alternativa

de os indivíduos fazerem parte da construção dessa categoria histórico-social de luta e resistência,

isto é, expressão de suas identidades: nós somos sem-terrinhas no MST, o que pode ser

compendiado no que eles denominam de sentimento de pertença. Como elementos performáticos,
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imbricados na apresentação, temos: a voz, o grito, os gestos e a música entoando a apresentação,

dando corporeidade à voz, expressando toda a sua magia, pois:

O ser humano, até mesmo mais do que os pássaros é um ser cantante
extraordinário. A música provoca uma atenção-plena porque vem de fontes
do ser onde a vontade calculadora, controladora, não detém o controle. A
canção surge simplesmente, brota de alguma raiz escondida de nosso ser. A
carne torna-se livre na canção e faz ressoar sua presença. Um sujeito canta,
mas existe algo na canção que vai além de uma auto-educação completa...A
canção é uma linguagem primordial de afirmação do sujeito em comunicação
com a alteridade. (DESMOND, 2000, p. 464)

Desse modo, a voz denota uma forma de transmissão da herança cultural desse grupo

específico, que faz uso de todo um ritual, calcado em representações valorativas de experiências

vividas em outros espaços por outros sujeitos sociais, outros contextos, que confluem com suas

próprias histórias de vida. “A oralidade interioriza, assim, a memória, do mesmo modo que a

espacializa: a voz se estende num espaço, cujas dimensões se medem pelo seu alcance acústico,

aumentado ou não por meios mecânicos”. (ZUMTHOR, 1997:42)

 Nessa situação de observação descrita, deparei-me com elementos performáticos que dão

singularidade a este ato único de transmissão/recepção: a performance, definida por Zumthor

(1993, p. 220) “como uma ação pela qual o texto é poeticamente comunicado aqui e agora”. “A

performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados, naquilo que a natureza da

performance afeta o que é conhecido. A performance, de qualquer jeito, modifica o

conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando ela o marca”

(ZUMTHOR, 2000, p.37).

A partir dessa reflexão, fui tecendo o fio condutor da minha análise daquele momento

místico observado. No desenrolar da apresentação, percebi olhos de expectativas, por parte das
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crianças, não só pelo que irão ver, mas principalmente por que eram os agentes da voz, do grito,

da expressão corporal, que comungavam o interesse de apresentarem o melhor, da melhor forma.

A interação das crianças e a intervenção da professora eram captadas pelo meu olhar, que se fazia

interagir com os demais envolvidos. E o depois? O que eles aguardavam ouvir, qual a minha

reação de encantamento por uma realidade até então desconhecida por mim e tão familiar para o

grupo?

Nessa situação não sou mera observadora da performance, dela faço parte, me envolvo,

assumo o papel de receptora, pois o ouvinte é também parte ativa na performance. A esse respeito

Zumthor considera que

...poderíamos assim, sem paradoxo, distinguir na pessoa do ouvinte dois papéis:
aquele do receptor e aquele do co-autor. Este desdobramento pertence à natureza
da comunicação interpessoal e, quaisquer que sejam as modalidades no curso do
tempo e do espaço, seus efeitos variam pouco. Em meio ao universo teatralizado a
que pertence um ao outro [ouvinte e intérprete] por um tempo, o ouvinte reage à
ação do intérprete como amador esclarecido, e ao mesmo tempo consumidor e
juiz, sempre exigente. (1997, p. 242-247)

   Chartier (1999, p.26-27) ratifica o pensamento de Zumthor ao afirmar que “O teatro não é

escrito para que um leitor o leia numa edição saída dos prelos, ele é feito para ser encenado”,

sendo, portanto “ilegítimo separar o texto teatral daquilo que lhe dá vida: a voz dos autores e a

audição dos espectadores”.

   O agente da voz não é a professora, mas sim as crianças, que seguem cada passo, cada

ritual, coordenadas pela professora. As crianças mostram-se conhecedoras, reveladoras de um

prazer incontestável pelo seu próprio feito. Percebo, então, que organizaram a apresentação para

um público atuante, apresentam não só para os outros, mas para si próprias, em que alteram
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papéis, oferecendo a obra33 ao público e fazendo parte deste público, tendo este a possibilidade

de adentrar no terreno catártico de uma experiência calcada na ficção. A teoria da recepção é

dirigida para a confluência, consolidam-se as expectativas e experiências decorrentes desse

encontro. Da junção entre olhos e/ou ouvidos com a obra vocalizada adormecida, resulta a leitura

enquanto processo de fusão entre a oferta e a procura do texto poético em sua constituição

artística.

Um laço funcional liga de fato à voz o gesto: com a voz, ele projeta o corpo no
espaço da performance e visa à conquistá-lo, saturá-lo de seu movimento. A
palavra pronunciada não existe (como o faz a palavra escrita) num contexto
puramente verbal: ela participa necessariamente de um processo mais amplo,
operando sobre uma situação existencial que altera de algum modo e cuja
totalidade engaja os corpos dos participantes. (p.243-244).

Nesta perspectiva, infere-se que a mística constitui um momento em que vem à tona, no

plano imaginário, a simbologia e a representação de resistência e luta, materializadas num

momento de expressão dos gestos e enunciação partilhada, em que intérpretes alternam papéis no

desenrolar de suas nuanças performáticas, promovendo aprendizagem significativa atestada pela

memória dos envolvidos.

Assim, para o referido autor, é na experiência estética da performance que a dimensão

dada pelo gesto em seu espaço vai subsistir na memória dos ouvintes-espectadores, mesmo

depois que as palavras não estejam mais sendo ouvidas. O gesto jamais é um ornamento da

poesia oral e sua presença sempre traz significação.

33 “A totalidade dos fatores da performance – tudo que é poeticamente comunicado, aqui e agora: palavras e frases,
sonoridades, ritmos, elementos visuais”.  (Zumthor, 1984: 38) – Tradução nossa.
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POSSÍVEIS CAUSAS DA AUSÊNCIA DE UM NARRADOR
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Possíveis causas da ausência de um narrador

Durante boa parte da pesquisa busquei, insistentemente, a voz de possíveis contadores na

comunidade dos sem-terra estudada: primeiramente, os contadores próximos à tradição oral; em

seguida, os contadores que já tinham imbuído em sua prática a transmissão de saberes e

experiências, sobretudo um narrador possuidor de uma ideologia e capaz de propagá-la aos seus

companheiros de ideologia e luta.

Como elementos pertinentes à realidade desvendada, deparei-me com duas situações

especificas: a ausência do trabalho e do lazer coletivo e a forte presença da cultura de massa,

fatores esses que interferem no revigoramento do sentimento de pertença e, conseqüentemente,

das práticas de transmissão e recepção de saberes.

4.1 Ausência do trabalho e do lazer coletivo: enfraquecimento do sentimento de pertença

    É na realidade do campo que se encontra o homem e a mulher estabelecendo

representações diferenciadas com a terra. Esta, simbolizando o sustento, a possibilidade de

tempos melhores, de acordo com as condições de plantio e da produtividade alcançada. Em se

tratando de um grupo de militantes como o do MST, ela abarca a própria dimensão da dignidade

humana, a própria vida dos militantes É um direito que vem se construindo e sendo conquistado,

historicamente, mediante luta e resistência.  Nesse sentido, ela adquire uma dimensão singular,

diferente da lógica dos grandes proprietários de terra, pois, de acordo com a visão capitalista, a

terra é concebida como reserva de valor, geradora de lucros para, mediante a sua exploração,

gerar riquezas. Assim, percebe-se que a terra, de acordo com o ângulo de quem a subjuga pode

engendrar os significados de trabalho ou exploração.
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E é justamente a categoria trabalho, considerada como uma expressão maior da condição

humana que, quando não realizada na coletividade, acaba por enfraquecer os laços entre os

agentes sociais. Na interpretação das entrevistas me foi apresentada essa ausência do trabalho

coletivo como uma das possíveis causas da ausência de um narrador intercambiando saberes e

experiências e, conseqüentemente, de sua prática social de contar.

É sabido que, nas relações cotidianas, no trabalho coletivo e no lazer partilhado, ocorrem

momentos nos quais se constroem espaços de permuta de experiências e saberes, compartilhando

assim, as próprias manifestações, representações, juízos e valores. Nesse sentido, o sentimento de

pertença se cristaliza, revigora-se quando se instituem horizontes em comum, sonhados e

trilhados coletivamente.

É nas práticas coletivas que se constitui e se processa o sentimento de pertença grupal,

que se constitui como um sentimento materializado em símbolos, promovendo a idéia de estar

acompanhado e estabelecendo uma rede social que mobiliza, através das ações dos diferentes

participantes, os recursos materiais e não materiais para a constituição de uma cultura política

grupal. São os interesses convergentes do grupo que orientam a criação de simbologias que

expressam seus ideais. É nesse sentido que as práticas das místicas incentivam o

compartilhamento de uma definição e a leitura da estrutura societária, garantindo assim que as

relações intra-grupais encontrem uma unidade.

Dentro das místicas, as formas coletivas de celebração, cantos ritualizados, rezas grupais e

o uso de símbolos são formas de processamento e negociação da constituição da identidade

coletiva. Por este motivo, é que a celebração, os caminhos, os símbolos como a bandeira e o hino,

tornam-se de fundamental importância, pois colocam a realidade de aparente dor e fracasso num

campo mistificado de luta e resistência.
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“na mística político-social age sempre a utopia, aquela capacidade de projetar, a
partir das potencialidades do real, novos sonhos, modelos alternativos e projetos
diferentes de história. Geralmente são os grupos oprimidos os portadores de
novas visões, aqueles que, embora derrotados, nunca desistem, resistem
firmemente e sempre de novo retomam a luta. O que os move são os sonhos de
uma realidade nova. Por isso, desfatalizam a história, não reconhecem como
ditado da história a situação injusta imposta e mantida pelas forças opressoras”.
(BETTO e BOFF, 1999, P. 24)

Essa afirmativa de Betto e Boff (1999) sobre a mística apresenta-se como uma

possibilidade de ressignificação da quimera e dos ideais dentro de uma sociedade. Portanto, o

militante deve trazer, intrinsecamente, a qualidade de indignar-se com a situação vivida, não

concordando que os acontecimentos sejam, apenas, uma fatalidade histórica, pois se a indiferença

e a indolência prevalecerem sobre o militante, não será possível a concretização da mística,

tornando, assim, inviável a militância, e sem essa não há movimento, já que este sobrevive de

pessoas que adotam o compromisso de melhorar a realidade atual não só para o seu grupo, mas

para toda a população excluída de alguma forma.

E a existência do trabalho coletivo constituísse como uma possibilidade de evidenciar nas

práticas cotidianas dos assentados, sua própria consciência de classe, ou seja, sua existência

enquanto agente social, pois segundo Marx (1974 p. 198)

 o que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas é que o arquiteto ergue a
construção em sua mente antes de a erguer na realidade. Na extremidade de
todo processo de trabalho, chegamos a um resultado já existente antes na
imaginação do trabalhador ao começá-lo. Ele não apenas efetua uma mudança
de forma no material com que trabalha, mas também concretiza uma finalidade
dele próprio que fixa a lei de seu modus operandi, e à qual tem de subordinar
sua própria vontade. E essa subordinação não é um ato simplesmente
momentâneo
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Assim, de acordo com Rubinstein (1972) todo ato da vontade é uma atuação orientada e

que esta é engendrada pelo trabalho. Desse modo, os indivíduos produzem não algo que esteja

precisamente relacionado ao seu desejo imediato, mas que envolve interesses alheios à ocasião de

sua produção e que a expressão de objetividade que a ação humana assume é decorrente de sua

intencionalidade consciente para alcançar um fim.

 Nesse sentido, o trabalho confere ao homem a expressão maior da condição humana em

que o estabelecimento de metas, de objetivos em comum, converge para a partilha de ideais,

reflexões de sonhos e desejos. E um meio utilizado para isso é o intercâmbio de experiências e

saberes entre os sujeitos, o que normalmente acontece, quando as pessoas estão reunidas. Desse

modo, a ausência de atividades coletivas acaba por contribuir para que os sujeitos permaneçam

mais e mais isolados, sem possibilidade de troca, solitários e desprovidos de reflexões sobre suas

próprias condições de trabalho nos moldes capitalistas.

Os registros apontam que a necessidade de configurar o trabalho nas esferas das

corporações se fez presente no desenvolvimento do processo de produção, a partir do momento

em que as pessoas se reuniram, dentro de um mesmo espaço físico, para realizar o trabalho

produtivo.

 Um exemplo disso é o que ocorre nas fábricas em que os operários realizam tarefas

fragmentadas, cada um só tem o domínio do saber de uma fração do produto, ou seja, ele torna-se

alienado em relação às outras pela ausência de um saber das fases do processo de produção das

mercadorias. Como disse Marx (1987, p. 387) “cada operação se cristaliza em função exclusiva de

um trabalhador e sua totalidade é executada pela união desses trabalhadores parciais”.

Segundo as palavras de Marx (1987, p. 412- 413) “[...] não só o trabalho é dividido e suas

diferentes frações distribuídas entre os indivíduos, mas o próprio indivíduo é mutilado e

transformado no aparelho automático de um trabalho parcial [...]”.Deve-se considerar que a



93

efetivação da divisão sócio-técnica acontece a partir de dois momentos: o primeiro refere-se à

divisão do trabalho, e o segundo acontece quando a divisão do trabalho torna-se também social,

acarretando um individualismo exacerbado, pois essa divisão acaba por legitimar que “a mesma

sociedade – que tanto prega a individualidade, autonomia, a liberdade e a criatividade como seus

mais altos valores –, opera nos indivíduos a mais brutal padronização e o mais alto

esvaziamento” (DUARTE, 2002, p.9).

Dessa forma, para ilustrar a pertinência de atentar-se para a importância do trabalho

coletivo, optei em fazer um contraponto em relação aos ideais apregoados pelo movimento e o

que é veiculado e operacionalizado na comunidade observada, no intuito de perceber a

importância da oralidade para o alcance desses objetivos, os quais retratam as intenções da esfera

nacional, porém devem ser construídos num trabalho de base nas localidades, fortalecendo o

todo.

Assim, apresento estas intenções anunciadas pelos militantes no site do MST,

entrelaçando-as com a categoria trabalho.

1. Modificar a estrutura da propriedade da terra.

2. Subordinar a propriedade da terra à justiça social, às necessidades do povo e aos objetivos da

sociedade.

3. Garantir que a produção da agropecuária esteja voltada para a segurança alimentar, a

eliminação da fome e ao desenvolvimento econômico e social dos trabalhadores.

4. Apoiar a produção familiar e cooperativada com preços compensadores, crédito e seguro

agrícola.

5. Levar a agroindústria e a industrialização ao interior do país, buscando o desenvolvimento

harmônico das regiões e garantindo geração de empregos especialmente para a juventude.

6. Aplicar um programa especial de desenvolvimento para região do semi-árido.
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7. Desenvolver tecnologias adequadas à realidade, preservando e recuperando os recursos

naturais, com um modelo de desenvolvimento agrícola auto-sustentável.

8. Buscar um desenvolvimento rural que garanta melhores condições de vida, educação, cultura e

lazer para todos.

Dentre esses objetivos, me deterei à análise daquilo que vem se delineando no que se

refere ao último item, uma vez que engloba elementos do meu objeto de estudo e traz subjacente

a dimensão do trabalho e do lazer coletivo.

Durante a realização da pesquisa, o labutar coletivo, o momento da partilha do que foi

colhido, não ocorreram, uma vez que as atividades realizadas aconteciam nos lotes

individualizados ou em outros espaços, a que os agentes sociais eram conduzidos pelas

armadilhas do mercado capitalista para venderem sua força de trabalho, como forma de

garantirem sua subsistência, desprovendo-se, assim, de uma reflexão da condição de reféns do

capitalismo selvagem e escamoteando a indignação de permanecerem subjugados às injunções

dos empregadores.

Em relação a isso, Ferreira e Melo (1978, p.36 apud F. H. Knight) diz que “As relações

econômicas são impessoais. [...] O que é funcionalmente real é o mercado, a possibilidade de

troca, não os seres humanos; estes nem sequer são meios para ação. A relação não é nem de

cooperação nem de mútua exploração, mas completamente não-moral, não-humana” (17, p.328)

remetendo-se a Weber.

Porém, não significa que as questões referentes às lutas não sejam uma preocupação

contundente dos dirigentes desse assentamento, nem muito menos que eles não reconheçam essa

desmobilização pairando entorno das relações e vivências na comunidade. Pelo contrário, estão

diagnosticando, pensando e traçando estratégias para fortalecer a continuidade das lutas. E já
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diagnosticaram a mudança de postura dos indivíduos quando mudam da condição de acampados

para a de assentados.

Nós estamos querendo acabar com isso. Porque quando nós estamos
acampados...Os acampados têm um horizonte, ele tem assim: vou chegar na
minha terra. Meu objetivo é ganhar terra e ganhar casa. Mas não é só isso, né?
enquanto eles estão ali, eles enfrentam tudo o  que eles querem. Quando eles
chegam na terra, eles já querem ficar um pouco acomodado. (MARTA).

4.2 A sutileza de uma invasão: cultura de massa

Abordar uma temática tão polêmica e que vem suscitando no plano teórico uma

vasta produção, ora revestida de uma crítica ferrenha aos mass media, como encontramos na

obra “La revolte des masses” de José Ortega Y Gasset (1961), ora imparcial como em

“Apocalípticos e integrados” de Umberto Eco (1993), me coloca não na busca de categorizá-la

numa perspectiva positiva ou negativa, mas de buscá-la, em seu contexto real, como

produto/processo historicamente constituído, face às mudanças advindas dos modos de produção

capitalista que, conseqüentemente, repercutem nos processos sociais. Assim, é outorgar aos mass

media o caráter dialético do fenômeno social presente indubitavelmente na vida dos indivíduos.

Diante dos resultados obtidos em minha pesquisa, tornou-se necessária a procura por

leituras sobre a cultura de massa. Deparei-me, de início, com uma indagação feita por Gramsci:

“A cultura de massa vai absorver a cultura popular?” E que Bosi (1986) a reelaborou: “A cultura

popular vai absorver a cultura de massa?” Porém, não faz parte do meu interesse nem é

pretensão minha responder essa questão, mas partir dela para tecer algumas considerações que

meu estudo exige.
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Assim, indubitavelmente, os meios de comunicação como, o jornal, o rádio, a televisão, e

hoje a Internet por garantir como desenlace o acesso a uma “mercadoria” digerível por parte dos

homens comuns, facultam a eles a condição de integrados. Numa visão otimistas, assinaladas por

Umberto Eco, significa que o povo acaba por ter acesso a um bem cultural que,

independentemente de sua origem (popular ou erudito), atenderia de forma rápida e bem vista a

ânsia de se modernizar, de adquirir cultura, por parte de indivíduos que não tiveram, por motivos

sociais, econômicos e culturais, a oportunidade de se apropriarem de toda uma produção

acumulada historicamente.

Já os apocalípticos, seriam os intelectuais que elaboram uma leitura dessa transmissão de

cultura. Como exemplo, dessa disseminação da cultura, no início do século XIX, tem-se, na

Inglaterra a criação da “Edinburg Review” que, segundo Bosi, seria:

“o protótipo dos magazines de grande público redigidos em inglês[...] O
mundo conhecido alarga-se. As técnicas difundiam-se. E, acima de tudo,
propunha-se  uma ideologia de progresso e de liberdade que se tornaria
pouco a pouco, moeda  corrente do pensamento social e político na Europa
em todo o século XIX”.(BOSI, 1986, p.73-74).

Nesse contexto, os jornalistas seriam uma espécie de articulistas entre as produções

científicas e a viabilidade de a massa se apropriar de ideais de pensadores como Rosseau (1712-

1778) e Voltaire (1694-1778) que revolucionaram, no plano das idéias, os modelos cristalizados

da sociedade, delineando novos paradigmas para o século XIX.

Essas formas de comunicação foram perpassadas pelos avanços tecnológicos que

repercutiram nas transformações ocorridas no mundo do trabalho. Como marco destaca-se a

invenção da imprensa por Johannes Gutemberg (1398-1468) no ano de 1440, incrementando de

forma avassaladora a circulação da Bíblia que, antes, ficava restrita aos muros dos mosteiros e à
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elite clerical da época, que dominava conhecimentos acerca da escrita e do latim. Assim, nos

manuscritos, como produto do trabalho do artesão, havia a participação deste artesão em todas as

fases do processo e por isso detinha todo um saber desde sua idealização até sua concretude, o

que acarretava o alto custo e uma limitação de exemplares pelas suas próprias condições de

produção, destinando-os a um público selecionado. Com a imprensa, há a multiplicação de

exemplares até outrora nunca visto e a massa passa a ter acesso a um conteúdo que até então era

transmitido de forma fragmentada por ocasião de missas.

Essa possibilidade de o povo se apropriar dos saberes veiculados pela Bíblia foi um dos

elementos que constituiu o estopim para a Reforma Protestante, pois uma facção de fiéis teve

como elaborar uma crítica consistente ao catolicismo de modo a propor e divulgar as teses de

Lutero. Desse modo, é inegável que, com as técnicas de disseminação, as informações cheguem

ao público e possam alavancar a construção de conhecimentos, porém sua intencionalidade é

causar a menor reflexão, pois a reflexão crítica desencadeia revoltas, indignação, e o interesse

maior consiste em amenizar, forjar uma harmonia social para assim vender sua mercadoria em

que “o produto cria o consumidor [...] Não cria apenas o objeto para a pessoa, mas uma pessoa

para o objeto” Marx apud Morin (1975, p.12). O silêncio da comunidade mostra bem isso: uma

ausência de reflexão crítica.

 Nesta perspectiva, se considerarmos a cultura como um processo social, em que homens

e mulheres produzem, dialeticamente, sua existência material e espiritual, no sentido de serem

sujeitos atuantes neste processo, o termo cultura de massa torna-se impreciso e contraditório,

pois, de acordo com Bosi (1986), a cultura de massa é produzida pela indústria cultural, ou seja,

uma cultura elaborada com fins econômicos para atender a um público massivo, impingindo-lhe

modelos que ecleticamente conteriam elementos do erudito e do popular. A esse intermédio ou

nível de cultura, Dwight MacDonald denominou de midcult, pois “para satisfazer as exigências
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desse público, intermediário entre o refinado e o massificado, existe uma média” ( BOSI, 1986,

p. 77).

A midcult elabora artificialmente certos atributos para consolidar-se como algo

apreciado. Assim, “ela cultiva certos valores: a aparência bem composta, sempre que possível

brilhante, desdenha o grosseiro, embora ame o pitoresco, o picante; em letra impressa, ou na

película filmada uma projeção dos seus ideais de progresso e de liberdade” (p.77).

Dessa forma, ela se apresenta moderna, possibilitando à classe subalterna e às de status

intermediário o acesso a toda uma produção ou bens culturais que os sujeitos da elite de

vanguarda já desfrutaram, porém desprovida, esvaziada de possibilidades de reflexões críticas,

nas palavras de Adorno, uma espécie de banalização da “cultura autônoma”. Por este motivo

veiculam informações inteligíveis que esfacelam os conteúdos, subtraindo o seu teor

significativo.

É essa cultura que emerge e acaba sendo relacionada ao popular, pois acopla a massa

como contingente de sujeitos, porém ela não logra os mesmos feitos da cultura popular enquanto

elemento da tradição, pois seu atributo essencial é a efemeridade.

A cultura de massas, diferentemente do folclore, não tem raízes na vivência
cotidiana do homem da rua. Ela produz modas (rock and roll, twist), mas não
foi capaz de criar nada que se assemelhasse ao jazz do negro norte-
americano: jazz que a cultura erudita admira enquanto rejeita aquelas modas
massivas.(p. 78).

Desse modo, a midcult não é produto/processo do povo (entendido aqui como uma

aglomeração de pessoas que constituem as massas) como o folclore, ao qual Câmara Cascudo

pontuou como atributos: a antiguidade, a persistência, o anonimato e a oralidade. Diferentemente

das configurações da cultura de massa, em que esses elementos desaparecem, como por
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exemplo, o da persistência. De acordo com Benjamin, suas criações se propagam na mesma

velocidade que se desagregam, sendo destinadas a esvaecerem no tempo e no espaço.

E é a ausência do intercâmbio de experiências, através das narrativas orais, que está

acarretando o desaparecimento do contador tradicional, pois Benjamin (1993) atesta que “se a

arte de narrar é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por esse

declínio” e ainda acrescenta:

 Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos
pobres de estórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chega
acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada do que
acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da
informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações
(BENJAMIN, 1993, p.203).

Contrariamente à constatação de Câmara Cascudo ao rememorar sua juventude em sua

terra de origem: “Não ouvi uma estória desinteressante nos anos que vivi no sertão” (1984,

p.232). Então como explicar que após, aproximadamente um século, no cair da noite, horário por

excelência do descanso, descontração entoada por narrativas, instaure-se o som das músicas

eletrônicas, o interesse pelas tramas novelescas, a expectativa pela sessão de filmes, pois foi o

que presenciei em minhas visitas realizadas, no turno da noite, no assentamento observado.

Nas visitas realizadas no horário da tarde, encontrei a ausência de movimento. Cada

família resguardada em suas casas, enquanto os membros responsáveis pelo sustento iam labutar

nos lotes individualizados ou iam exercer atividades em outros lugares (no cultivo de terras

circunvizinhas do assentamento ou em atividades diversas, como de vigia em cemitério). Havia,

também os que levavam consigo os mais jovens, deixando as casas fechadas. Quando não

levavam as crianças e os adolescentes, eles iam para as escolas municipais mais próximas.
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Resolvi realizar visitas à noite, como seria, já que os moradores estariam livres de suas

atividades? Um fato constatado foi a presença contundente dos meios de multimídia na

comunidade estudada e, conseqüentemente, toda uma influência desse meio formador de

opiniões, no desenvolvimento da mentalidade, pois os assentados comungam o usufruto de toda

uma produção voltada para a manutenção do sistema capitalista, ao mesmo tempo em que

sofrem uma sutil invasão de valores opostos ao que eles pregam. Ou seja, a essencialidade da

luta que é posicionar-se contra todo um sistema político, econômico, social capitalista e sua

ideologia perversa e excludente, adquire uma dimensão significativa no estabelecimento das

relações interpessoais e na organização da família.

A cultura de massa seria a protagonista desta história local do MST, haja vista que se faz

presente de forma expressiva no seio das famílias dos assentados:

Hoje a nossa sociedade evoluiu mais né? Ficou mais violenta, portanto, com
menos valores, com menos igualdade né? Então aquelas crianças vão muito
pela aquela televisão e aqui dentro do assentamento tem e eu acho que isso é
um problema muito grave e eu já conversei com os meninos da direção olhe
isso é muito grave. Tem que conscientizar aquela mãe e aquele pai tem que ir
diretamente com aquela criança, se não vai ficar dentro do nosso
assentamento crianças se prostituindo. Eu já disse isso no encontro estadual,
já falei isso dentro dos assentamentos e dentro dos acampamentos, nós não
podemos admitir isso ta entendendo? Porque se nós somos contra tudo isso e
dentro do nosso assentamento ter, acontecer pessoas que pega droga, as
nossas adolescentes se prostituindo, os jovens também. Qual é os valores?
(Damião)

Porém, essa realidade constatada por Damião não se restringe à comunidade observada,

abarca outras realidades sociais. Corroborando com esse pensamento, ao referir-se à cultura de

massa, Eco (1993, p. 11) pontua que:



101

este mundo, que uns alardeiam recusar e outros aceitam e incrementam, não é
um mundo para o super-homem. É também o nosso. Nasce com o acesso das
classes subalternas à fruição dos bens culturais, e com a possibilidade de
produzir esses bens graças a processos industriais.

Assim, “a cultura de massa hoje se estende para fora do estrito campo dos meios de

comunicação de massa e envolve o vasto universo do consumo e dos lazeres, da mesma forma

como alimenta o microuniverso do lar” (Morin, 1975, p.113), já que eles dispõem, de modo geral,

de aparelhos eletroeletrônicos, estando, portanto, ao alcance da mídia, que consegue intervir de

forma significativa nas relações interpessoais. Essa presença acaba por gerar hábitos e costumes

que caracterizam outros espaços numa era sem fronteiras culturais, em que as balizas do campo e

das cidades se aproximam, cada vez mais, entrelaçando-se. Nesta realidade específica, são

incorporados valores culturais dos diversos espaços, o que no faz corroborar com a afirmativa de

que não existe um lugar uno, com características identitárias, pois, na “aldeia global” elas se

entrelaçam, comunicam-se, num fluxo intenso e perene, com outras características e outros

espaços, tornando os lugares uno e plural.

De acordo com esse pensamento, Alfredo Bosi, acena com alguns aspectos acerca da

mobilidade dos lugares como decorrência do fluxo de mercadorias entre lugares e povos e forja o

conceito de “cultura reificante”, no sentido de o termo englobar uma concepção coisificada de

cultura, restrita à dicotomia “culto/inculto”, na qual a pessoa denominada culta é aquela detentora

de uma condição social privilegiada, que possibilita a um determinado grupo desfrutar de todo

um aparato material e de serviço, enquanto a classe menos favorecida ocupa um determinado

contexto desprovido desse bens. Assim, assinala Bosi (1987, p.35):
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Realmente a cultura aparece como uma divisão. Nesta perspectiva, a
cultura passa a ser concebida como uma mercadoria, vindo a servir como
um divisor de águas: há pessoas que a têm e há pessoas que não a têm. Às
vezes, isso parece uma fatalidade, como ser ou não ser nobre, é alguma
coisa que vem, é um bem de raiz, é um bem de família. A essa visão de
cultura chamaria reificada, isto é, uma visão que considera a cultura como
um conjunto de coisas.

Não obstante, por mais familiares que pareçam essas trocas “é como se estivéssemos

privados de uma faculdade que nos parecia segura e alienável: a faculdade de intercambiar

experiências” (Benjamim, 1994: 98). Essa privação deve-se à gama de aparatos tecnológicos e

informações que a sociedade moderna nos proporcionou e hoje dispomos do seu avanço e de seu

aperfeiçoamento, pois

à medida que se chega ao final deste último terço do século XX, estamos
assistindo ao final de um imenso período da cultura humana e,
simultaneamente, estamos experimentando uma brusca e acelerada mutação em
direção a uma cultura humana radicalmente diferente. A chave para a
compreensão deste acontecimento evolutivo é o fato de que fomos bem
sucedidos na construção de uma sociedade tecnológica. T. Hanna apud Coelho
(2000, p. 78)

Queremos dizer aqui que, se a troca de experiências está em vias de extinção, por outro

lado ela se redimensiona para se fazer inserida em uma sociedade que também se modifica.

Esse aspecto acaba por refletir o caráter efêmero e fugaz impresso pelos mídias, como

forma de assinalar e instituir novas formas de conceber o conhecimento, igualando-o às

informações.

Nesse sentido, a pretensa intervenção dos dirigentes para fortalecer o sentimento de

pertença, como a própria tradição de luta e a resistência, traduzem-se nas palavras de Zumthor

(1997, p.14), quando afirma que:
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Nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se rejeitando uma parte do
que elas acumularam de experiência, no dia-a-dia. A seleção drena assim,
duplamente, o que ela criva. Ela desconecta, corta o contato imediato que temos
com nossa história no momento em que a vivemos. Ela nos afasta daí um
pouco, permitindo que se crie uma perspectiva (mesmo míope) ao tempo em
que se instaura uma espécie de repouso paradoxal. Suspende, do real empírico,
o efeito do bic et nun, se não destaca daí o ego. Mas, também na multiplicidade
do que seria urgente talvez registrar na memória coletiva, ela recupera ou
determina o que, do vivido, foi, é, e tem chances de permanecer funcional.

 Em contraposição, tínhamos (e ainda temos) as experiências, conselhos, valores sociais

que são veiculados pelas narrativas orais, privadas de uma exigência de captação/fixação do que é

ouvido. O que tem primazia na transmissão das narrativas orais é o convite a vivenciar, no plano

ficcional e imaginário, as experiências e aventuras nelas entremeadas. À medida que isso ocorre,

o receptor fica desprovido de qualquer obrigatoriedade de fixar a narração, contraditoriamente,

atém-se ao narrador, o qual se faz visível e audível para com ele adentrar no mundo da fantasia,

propiciando o enriquecimento das experiências de vida.

É nesse sentido que:

[...] a exaltação do maravilhoso comanda o desejo de escapar de uma vida
medíocre. A literatura, que encerra em seu seio todas essas narrativas através
dos tempos e das gerações traduz um desejo perpétuo que se perseguia os
primeiros homens. Ela permite estruturar em expressão artística essas múltiplas
formas de contar, entrelaçadas numa vasta rede de troca. (PATRINI, 2005, p.
120)

As narrativas também desempenham um caráter sedutor que instiga o outro a se

aventurar, arriscar-se, no sentido de experimentar novas vivências. Confirmando essa realidade,

temos a fala de Marta que, ao ter contato com os militantes do MST, através das narrativas,

enfatiza a importância do acolhimento dos militantes da vanguarda, já pertencentes ao
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movimento, já que eles, no intuito de atrair novos companheiros de luta, destacam os obstáculos

e as conquistas acontecidas ao longo da história do movimento. E o fazem por meio da

explanação oral sobre os ideais apregoados pelos mártires que norteiam o movimento. Esse

discurso é vivificado nas reuniões para a adesão de novos membros para o movimento.

O poder do discurso, da persuasão, a ponto de levar o outro a renegar tudo que havia

construído, almejado, em prol de uma nova trilha a ser construída, a faz viver um limiar entre

continuar e desistir: No início foi muito difícil, né? Você vive numa casa, né? Cimentadinha, né?

Passando pano. Tudo arrumadinho e de repente se vê embaixo de uma barraca... Foi muito

difícil, né?(marta)

A fala, de forma enfática, da entrevistada, alude a um sentimento de incerteza e ao

pensamento de abrir mão de algo que não atende aos ideais do que se estabelece como condições

dignas de vida, mas que, na realidade imediata, acaba por representar um paliativo a essa

situação, já que, essa prática de convencimento é um atributo inerente aos líderes, percebido ao

longo da história da humanidade. Esse momento de troca de experiência tanto das histórias de

vida34 antes dos sujeitos pertencerem ao movimento, como das histórias de vida atreladas à

construção da história do próprio movimento, é veiculada pela oralidade.

São esses aspectos destacados, como também a história dos mártires, que simbolizam os

ideais de luta, aos quais as gerações mais novas passam a ter acesso. É um saber vivido,

percebido e compartilhado pela comunidade, principalmente, quando se encontra na condição de

acampados. Nesse sentido, os valores sobre as condições de vida são sedimentados em padrões

culturais, construídos e reconstruídos.

34 Deve-se registrar que esse desenvolvimento deu-se através da combinação dos avanços tecnológicos, entre eles o
gravador e à necessidade de se conhecer as experiências vividas por ex-combatentes, familiares e vítimas da guerra,
através dos relatos orais.
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A progressão no movimento é evidenciada por Marta que fala, com satisfação, mostrando

que, num período de dois anos e seis meses, absorvida pelo interesse no Movimento, obteve o

reconhecimento do seu bom desempenho no cumprimento de suas funções dentro do MST, já

que foi conquistando uma progressão notável, passando da condição de assentada, professora,

coordenadora, para atuar na direção do movimento. O imprevisto, os confrontos, as decisões

governamentais, todos esses aspectos que transcendem o determinismo, sendo decisivo para a

manutenção do movimento, ocasionam uma instabilidade, no entanto, expressando consciência

dessa realidade a entrevistada revela seu sentimento de pertença ao afirmar: “e hoje tô na luta e

vou até o fim” (Marta).

Um fato constatado refere-se à imersão dos assentados na cultura de massa,

conseqüentemente, com toda a carga de alienação que lhe é inerente. Porém, não significa que as

questões referentes às lutas não sejam uma preocupação contundente dos dirigentes desse

assentamento, nem muito menos que eles não reconheçam essa desmobilização pairando em

torno das relações e vivências na comunidade. Pelo contrário, estão diagnosticando, pensando e

traçando estratégias para fortalecer a continuidade das lutas e já diagnosticaram a mudança de

posturas dos indivíduos quando mudam da condição de ‘acampados’ para a de ‘assentados’:

Nós estamos querendo acabar com isso. Porque quando nós estamos
acampados[...] Os acampados têm um horizonte, ele tem assim: vou chegar na
minha terra. Meu objetivo é ganhar terra e ganhar casa. Mas não é só isso,
né? enquanto eles estão ali, eles enfrentam tudo o  que eles querem. Quando
eles chegam na terra, eles já querem ficar um pouco acomodado. (MARTA).

Mesmo adversos a essa constatação, os assentados comungam em usufruir de toda uma

produção voltada para a manutenção do sistema capitalista, e acabam continuando a ser



106

explorados por este sistema, ou seja, a essencialidade da luta que é posicionar-se contra todo um

sistema político, econômico, social capitalista e sua ideologia perversa e excludente, adquire

uma dimensão significativa no estabelecimento das relações interpessoais e na organização da

família.
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CONCLUSÃO
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5 – CONCLUSÃO

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os
homens aspirem às novas experiências. Não, eles
aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram ao
mundo em que possam ostentar tão pura e tão
claramente sua pobreza externa e interna, que algo de
descente possa resultar isso. (Walter Benjamim)

Em seu percurso, a oralidade foi responsável por reunir grandes obras (Ilíada e Odisséia)

que, com o auxílio da memória, puderam ser transmitidas a um público, antes mesmo de

repousarem no signo alfabético. Primordialmente, a matéria narrativa foi a principal via de

agregação das ações poéticas criadas pela inteligência humana para divertir, comunicar e instruir

os integrantes de diferentes sociedades, de diferentes culturas.

É, pois, na literatura oral que a memória está mais bem conservada porque, nela, os fatos

da realidade, associados à imaginação, têm emoção, sangue e suor e, assim, através dela, pode-se

observar, em retrospectiva, o caminho da vida como múltiplo e pleno de virtualidades

imprevistas. As muitas situações pelas quais passa um personagem dão essa dimensão

memorialista da realidade que viveu e/ou poderia ter vivido.

 A memória situa-nos do ponto de vista tanto da história social quanto individual. Somos

marcados por acontecimentos que tiveram impacto e eloqüência para que deles nos

lembrássemos. Entre esses acontecimentos está a aquisição do conhecimento, a conquista do

saber, as experiências vividas.

E isso remete à existência de um artesão da voz que tece a matéria narrativa com uma

desenvoltura que causa admiração e encantamento, pela forma vocalizada e pela propriedade do

que é transmitido. É um intercâmbio de saberes e experiências que encontra sua funcionalidade
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não só no que é narrado, mas principalmente, na relevância que cada ouvinte lhe atribui, ou seja,

é o jogo simbólico que dá vez à subjetividade e à liberdade de interpretação dos agentes sociais,

em que se concretiza a obra única e irreproduzível: a performance. Contudo, encontrar a presença

desse artesão da voz numa era marcada pela supremacia dos mass media torna-se cada vez mais

escasso.

Como relatei no primeiro capítulo, num determinado momento de minha pesquisa, fui

obrigada a fazer alterações significativas, não só as referentes ao objeto de estudo, mas,

principalmente quanto à minha postura no campo e diante dos agentes sociais. Foi um exercício

de adaptação, paciência e persistência.

Na comunidade assistida, não foi possível presenciar práticas coletivas de transmissão e

recepção orais de saberes e experiências. A prática de se reunir mesmo para falar do cotidiano

parecia distante na comunidade. Até mesmo os espaços muitas vezes reservados a esaas ocasiões

estavam fechados. A escola, por exemplo, estava desativada por falta de verbas.

Admitir essa realidade foi difícil para mim, pois, diferia bastante da pesquisa que havia

inspirado meu trabalho, cujo relato mostrava que:

O que não se nega é a forte ênfase da filosofia do Movimento no ensino das
crianças acampadas, que têm o orgulho de ser sem terra [...] Às crianças que
já nasceram no assentamento, os pais contam histórias de sua luta, levam-nas
para visitar os acampamentos e até montam barracas onde passam o dia
lembrando da peregrinação pela terra. (DIP, 2002, p.19)

Além disso, eu havia, como já relatei neste trabalho, participado de projetos de pesquisa

desta natureza e, apesar dos problemas, nada se comparava ao silêncio que eu presenciava junto

aos assentados daquela comunidade. Um sentimento de perplexidade diante da constatação de

que pouco ou quase nada eu teria para observar e colher ali, me deixou impotente frente ao
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campo de trabalho e imobilizada em relação ao objeto de estudo. Isso exigiu de mim reflexão e

entusiasmo para redimensionar o meu estudo.

 No entanto, não posso deixar de reconhecer que este trabalho de reelaboração favoreceu

entre outras coisas um conhecimento mais aprofundado de meu objeto de estudo, exigiu que eu

me empenhasse ainda mais a estudar o meu referencial teórico e metodológico, pois somente

assim eu poderia encontrar um novo caminho. Esforçava-me a cada dia para não me deixar levar

pela pressão do tempo. Assim, acreditando que a solução poderia ser encontrada, eu reiniciei as

buscas, guiada pelas indicações obtidas das inúmeras reuniões realizadas com a minha

orientadora. Com a confiança de que o trabalho era possível, voltei a campo e hoje posso dizer

que a nova perspectiva que eu abracei me proporcionou momentos ímpares, inesperados e

resultados surpreendentes.

Não obstante, quando se estuda realidades e agentes sociais de espaços diferentes não se

pode esperar que a dinâmica social seja igual. Apesar de constituírem parte integrante de um

movimento, cujas características majorantes dizem respeito à luta pela terra, pelo reforma agrária

e pelo trabalho junto á terra e apregoarem ideais de uma sociedade justa e igualitária, existem e

existirão sempre as diferenças, o que pode ser salutar se considerarmos a diversidade própria de

cada grupo.

Assim, pela minha insistência acabei por adentrar no universo dos problemas vivenciados

por aquela comunidade. O método da entrevista compreensiva (L’entretien compréhensif) do

sociólogo Jean-Claude Kaufmann me abriu portas para que eu pudesse entender o que as vozes,

em entrevistas, me revelavam.  Aquelas vozes rompiam, assim, com o silêncio que, inicialmente,

parecia para mim intransponível. Timidamente ou disfarçados por justificativas, os desejos e

anseios, frustrações e descréditos vinham à tona, assim como fios tênues de esperança. Talvez,
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sem o intuito de me contar, aquelas vozes me desvendavam a realidade e eu podia, na minha

interpretação, colher aqui e acolá as mensagens muito bem guardadas.

Na tentativa de compreender as possíveis causas do silêncio instaurado face ao meu olhar,

passei a focalizar, e nelas ater-me, as falas, em que a matéria narrativa constituía-se como um

elemento decisivo para a adesão ao movimento e como elemento fortalecedor do sentimento de

pertença. Esse momento se fez existir quando esses agentes sociais se encontravam na condição

de acampados. Essa foi à primeira inferência que pude fazer acerca da ausência das práticas de

transmissão/recepção orais. Diante disso, busquei compreender o que fazia dessa realidade um

momento singular na historia de vida desses indivíduos.

A primeira causa evidenciada foi relativa à própria organização física em que eles se

encontravam, a qual os colocava diante de uma opção: estarem juntos, compartilhando momentos

de luta, retro-alimentando os ideais e alimentando o desejo pela terra. A segunda, e de forma

majorante: a indignação, a insatisfação com as condições de vida, no entanto, cheios de esperança

de que, mediante a luta pensada e vivida coletivamente, iriam obter êxito, ou seja, a conquista da

terra. Então, por que, em outra situação, quando se dá inicio a condição de assentados, mesmo

reunidos geograficamente, a voz se fez calar?

A priori poderia pensar que o fato de terem conquistado a tão desejada terra responderia a

minha indagação, contudo não foi só o que ouvi. A relevância maior, destacada pelos próprios

assentados, recaiu sobre a ausência do trabalho coletivo e do lazer compartilhado, pois o trabalho

representa a própria materialização da existência social dos sujeitos, a possibilidade de

construção de suas experiências coletivas, de compartilharem vivências e intercambiarem

saberes, o que poderá significar para essa comunidade a unidade de luta que tanto buscam, sua

organização enquanto parte integrante de um movimento que se origina da visão de que o
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trabalho coletivo constitui a mola-mestra. É com base na nucleação das famílias em torno do que

produzirem coletivamente que as reuniões deverão ocorrer de forma regular, pois tornar-se-ão

necessárias para o processamento de sugestões, e para as decisões e a execução do planejado.

Assim, através da participação de todos, poderão colocar em prática seu projeto de sociedade

O segundo aspecto deflagrado pelos membros da comunidade foi referente à presença

magistral da cultura de massa no seio das famílias. Para melhor compreensão desse fato recorro a

um estudo realizado também em outro espaço social, em que a autora Vendramini (2000) – ao

realizar seus estudos de doutorado, tendo como temática central as discussões teóricas e

empíricas acerca das experiências sócio-educativas que se realizavam no cotidiano da luta pela

terra, em assentamentos rurais no estado de Santa Catarina –, perseguindo o conceito de classe

social, pontuou, como uma das principais causas da constituição de militantes possuidores do

sentimento de pertença e sua consciência de classe, a realização do trabalho coletivo. Ela também

constatou, todavia, a vulnerabilidade dos assentados em relação às injunções mercadológicas do

sistema capitalista. Segundo Morin (2005, p.46):

A cultura de massa é o produto de um diálogo entre uma produção e um
consumo.Esse diálogo é desigual. A priori, é um diálogo entre um prolixo e
um mudo. A produção (o jornal, o filme, o programa de rádio) desenvolve as
narrações, as histórias, expressa-se através de uma linguagem. O consumidor
– o espectador – não responde, a não ser por sinais pavloviano;  o sim ou o
não, o sucesso ou o fracasso. O consumidor não fala. Ele ouve, ele vê ou se
recusa a ouvir ou ver.

Isso, por sua vez, não significa afirmar que os momentos de transmisssão e recepção de

sabres orais não existiram. A fala dos assentados confirma a existência desses momentos num

passado não muito distante, quando ainda viviam na condição de acampados e estavam

obstinados a conquistar a terra.
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Em razão dessa afirmativa, pode-se inferir que a presença de uma oralidade viva favorecia

os momentos de reunião e, por conseguinte, os de transmissão e recepção de saberes. A oralidade

é o meio primordial  na luta desses agentes sociais. Através da oralidade, eles reivindicam a terra,

a moradia, e lutam juntos pela conquista de um ideal. É essa prática oral que proporciona a troca

de experiências. É, também, por essa via que eles conseguem dimensionar a intromissão dos mass

media, presentes na vida de todo cidadão.

Estou convencida de que as próprias condições físicas desfavoráveis, nos locais onde

instalam as barracas, como: a falta de eletricidade e a privação econômica que impossibilita o

acesso aos aparelhos eletrônicos, favorecem o afastamento dos meios de comunicação de massa

e, conseqüentemente, a presença da oralidade, pois, quando as circunstâncias favorecem esse

acesso, percebe-se que há uma vontade maior em estarem inseridos numa cultura massificante,

em que a televisão ocupa o lugar dos momentos vividos coletivamente e das reuniões para a troca

de experiências, onde e quando se perpetuavam os saberes. Até porque, na comunidade de

assentados estudada, a situação de quase inércia é visível. Os jogos eletrônicos e a música de

massa se constituem em algumas das opções dos adolescentes ao estarem em casa, reforçando o

isolamento do grupo e do individuo, entre outras coisas.

Nota-se que há uma lacuna entre o pretendido e o realizável, pois, junto com a terra

conquistada vem também um sentimento de acomodação, porém, não significa que as questões

referentes às lutas não sejam uma preocupação contundente dos dirigentes desse assentamento,

nem muito menos que eles não reconheçam essa desmobilização pairando entorno das relações e

vivências da comunidade. Pelo contrário, estão diagnosticando, pensando e traçando estratégias

para fortalecer a continuidade das lutas e já diagnosticaram a mudança de posturas dos

indivíduos, quando mudam da condição de acampados para a de assentados:
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Nós estamos querendo acabar com isso. Porque quando nós estamos
acampados...Os acampados têm um horizonte, ele tem assim: vou chegar na
minha terra. Meu objetivo é ganhar terra e ganhar casa. Mas não é só isso, né?
enquanto eles estão ali, eles enfrentam tudo o  que eles querem. Quando eles
chegam na terra, eles já querem ficar um pouco acomodado. (MARTA)

A acomodação de que fala Marta pode ser o reflexo da influência dos meios de

comunicação suscitando o desejo de viverem uma vida dentro dos padrões definidos pela cultura

dominante. “Existe uma cultura vivida e uma cultura a que os homens aspiram (BOSI, 1987, p.

17)”.

A imersão nos valores, atitudes, modos e costumes veiculados pelos mass media e a sua

absorção são traduzidos na segregação dos sujeitos pertencentes à realidade observada, pois em

uma das visitas realizadas num momento de reunião, enquanto os adultos compartilhavam de

decisões a respeito do que iriam realizar como: cultivo coletivo e os procedimentos a serem

adotados, as crianças e os jovens estavam ouvindo músicas eletrônicas, e alguns deles se

organizavam para saírem em destino às baladas.

Tal realidade constatada acaba por indicar o quanto a mentalidade dos jovens caminha em

direção contrária aos ideais pregados pelo grupo de militantes do MST. Essa presença

massificante ocupa um espaço significativo na vida dos indivíduos, uma vez que dita perfis,

deslumbra valores e atitudes, acarretando o esmaecimento das práticas orais. Esses momentos

que antes implicavam comunhão, troca, entre os sujeitos, acabam por dar espaço às novas

práticas que têm como molas-mestre os meios de comunicação e para as atividades enrijecidas

como as que existem nos grandes centros urbanos: as baladas, lugar onde a reflexão inexiste, pois

se sabe o que irão encontrar, como irão terminar, ou seja, há uma previsibilidade de modo geral.

Lugares como esses surgem justamente para isso: a massificação.
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Desse modo, essa mudança de postura e atitudes advindas de um grupo que, por

excelência, se diferencia por sua veemência nas questões de lutas de classe, desigualdades

sociais, resistência à própria massificação, acaba por também comungar sentimentos partilhados

pela classe privilegiada, levado por

Operações que “exploram” as aspirações de liberdade esvaziando-as de seu
sentido de rebeldia e preenchendo-as de conteúdos consumistas, que
transformam a intolerância em indiferença ou o sentimento de solidariedade em
igualitarismo conformista, e o apego às relações estreitas, pessoais, na torpe
“personalização”.  (MARTÍN BARBERO, 1997, p.108)

Essa inculcação ocorre de forma sutil e esses aspectos passam a fazer parte da própria

identidade pessoal e coletiva dos indivíduos. Nas palavras de Martín Barbero (1997, p.104) há

“um processo no qual uma classe hegemoniza, na medida em que representa interesses que

também reconhecem de alguma maneira como seus as classes subalternas”. Assim, de acordo

com Gramsci, essa hegemonia não se constitui como meramente um processo de aplicação de

meios compulsório extrínseco aos indivíduos nem muito menos numa esfera ficcional, ela se se

materializa num processo vivido, feito não só de forças, mas também de sentido, de apropriação

pelo poder, de sedução e de cumplicidade.

Outro aspecto percebido refere-se à ausência da realização do trabalho coletivo, pois a

organização das corporações em prol dos objetivos comuns tende a estreitar os laços entre os

sujeitos, os quais compartilham, no mesmo espaço, a construção de suas experiências e a garantia

de sua própria subsistência social e material.

Essa possível ausência acaba por acentuar o enfraquecimento do sentimento de pertença,

que é revigorado nas manifestações da mística. No assentamento observado, entretanto, a

realização de práticas de transmissão e recepções orais, que pudessem colocá-la em evidência,
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ocorreu apenas uma vez e não se destinou à comunidade como um todo, restringindo-se ao

âmbito escolar, o que denota que esse grupo ainda se encontra em processo de solidificação e

organização enquanto militantes possuidores da força geratriz do movimento: o sentimento de

pertença, mostrando que, como diz Zumthor (2000, p. 73)

[...] não se pode duvidar de que estejamos hoje no limiar de uma nova era da
oralidade, sem dúvida muito diferente do que foi a oralidade tradicional; no seio
de uma cultura na qual a voz, em sua qualidade de emanação do corpo, é um
motor essencial da energia coletiva.

Por fim, a análise dos dados obtidos enlaçados nas vozes adormecidas possibilitou

perceber que a oralidade está adormecida, silenciada. A comunidade dos assentados está frágil,

vivem isolados e fragmentados enquanto grupo social. A energia coletiva está diluída frente aos

ditames instaurados numa era mutante em que as percepções dos indivíduos seguem uma visão

míope, porém difundida e aceita. Eu não vi, eles me contaram sintetiza a minha experiência

vivida no meu trabalho de campo, mas e, principalmente, a ausência de práticas orais dos agentes

sociais. Eu pouco presenciei dessas práticas, mas eu pude analisá-las ouvindo inúmeras vezes as

palavras dos entrevistados.

Como pesquisadora, eu me dispus a utilizar e a personalizar os instrumentos que são o

método e a teoria de meu projeto de pesquisa. Com o método da entrevista compreensiva e sua

dinâmica própria, eu pude me engajar ativamente nas questões, para provocar o engajamento do

informante; e ao contrário dos diferentes métodos de entrevista, neste método: “(...) lors de

l’analyse de contenu l’interpretation du matériau n’est pas evitée mais constitue au contraire

l’élément décisif.” ( Kaufmann, 1996, p.17). Por isso, reafirmo: Eu não vi, mas eles me contaram.
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