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RESUMO 
 
Este trabalho aborda a trajetória de sujeitos militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) que ao construírem sua militância sentiram a necessidade constante de lutar por uma sociedade menos 

desigual. O MST é um movimento social conhecido no âmbito nacional e internacional e postula como 

objetivo principal a realização da reforma agrária no país, com uma característica bastante peculiar: ocupar 

terras improdutivas, segundo a definição da Constituição Federal. Contudo, a ocupação não se restringe 

somente ao latifúndio. São ocupadas instituições públicas com forma de pressionar o Estado para a realização 

da reforma agrária, como também de políticas públicas para os assentamentos, a desapropriação de terras, 

dentre outras bandeiras. Seus integrantes são, na maioria das vezes, oriundos do meio rural, outros apoiadores 

das causas do MST. Alguns membros decidem pela militância, que é uma condição de diversos significados, 

já que existe o sujeito que se considera militante e o sujeito que é visto como tal para o MST. O militante do 

Movimento é inicialmente inserido num processo de formação, adaptado às demandas e características do 

MST e sua formação constitui-se como um processo contínuo, que habilita o militante a intervir na realidade 

para transformá-la. O engajamento se dá de muitas maneiras: pela ocupação e/ou aquisição de um lote, pelo 

acesso a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou ainda pela educação superior proporcionada pelo programa 

do governo federal, dentre outras formas de ingresso. Busco compreender trajetórias de vida a partir da 

vivência militante que inicia antes da inserção no MST e continua por toda a vida, ocorrendo, em alguns 

casos, ruptura organizacional, mas não o desengajamento político. A metodologia utilizada foi a observação 

participante com o intuito de construir uma relação de proximidade com o interlocutor e as interlocutoras. Fiz 

também uso de entrevistas para ouvir os relatos a respeito de suas trajetórias antes da inserção. Para 

referenciar esta pesquisa fiz o uso de teóricos que discutem tanto a temática como se aproximam. As 

trajetórias aqui apresentadas são permeadas de ideais, de sonhos, de projetos de vida, de pertencimentos. São 

histórias, enfim, que se inscrevem numa esfera coletiva da luta pela terra, carregadas de subjetividade.  

 

 

Palavras-chave: Trajetórias de vida. Militante. Formação. MST. Reforma Agrária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This paper focus on the life trajectories of activists from the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST – Movement of the rural workers without land), that when building up their activism, felt the constant 

need to fight for a lesser unequal society. The MST is a social movement international and nationally 

renomed and it‟s main goal is to perform agrarian reform in Brazil, with an particular interest, that is to 

occupy the unproductive lands as for the Federal Constitution‟s definition. Nonetheless, the occupation does 

not refers only about the larger estates, but also about ocuppying public institutions to pressure the 

government foward the agrarian reform and public policies within the rural settlements, expropriation of 

land, etc. The militants came mainly from rural enviroment, others are supporters of the MST causes, some 

of them applies to the militancy, that is a condition that carries many significancies, because there is the 

subject that considers himself an activist and the subject that the MST sees as an activist. The 

MST activist is initially integrated in a training process, that adapts the demands and characteristics from the 

MST, the formation is a continuous process, that qualifies the activist to interfeer in the reality to change it. 

The engajement comes in many ways, such as: occupation and/or aquisiton of a landmark; admission to the 

Educação de Jovens e Adultos (EJA – Adulst and Young‟s Education Program) or superior education of the 

federal government, etc. This paper proposes to comprehend the life trajectories from the militant experience 

that begins before the appliance to the movement and remains throught their lives and, as for some of them, 

an organizational rupture occurs, but not as for the engajement from the movement‟s politics causes. The 

metodology used was the participant observation as intended to build a proximous relationship with the 

researche‟s interluctors, and also interviews for them to describe their life trajectories before the appliance for 

the movement. As for the theorical references, the paper is related to theoricists that discuss how activists 

approaches for the MST movement. The trajectories presented in this paper pervates the dreams, ideals, life 

projects, sense of belonging and that are enrolled in a collective arena of the fights about the land, that is also 

subjectivelly significants. 

 
Key-words: Life trajectories; Activist; Training Procces; MST; Agrarian Reform 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa analisa trajetórias militantes do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), analisando, dessa forma, as práticas organizativas e 

formativas que determinam o perfil de um militante do Movimento. Busco compreender 

como essas práticas moldam o sujeito que se identifica com a causa da reforma agrária, 

com o acesso a terra, com a possibilidade de estudar e/ou mudar de vida e as possíveis 

limitações que surgem no decorrer desse trajeto impedindo muitas vezes a continuidade 

da militância junto ao MST. 

De antemão explicito que faço uso do termo Sem Terra com ausência do hífen a 

partir da percepção do militante Jeová Sampaio (22/12/2008) 
1
 que atribui essa grafia à 

condição do sujeito que vivencia e conhece o sentido da mística do MST. O uso do 

hífen demarcaria, segundo esta percepção, a condição daquele que está no processo, 

descobrindo, conhecendo. Para Jeová, o Sem Terra é um sujeito diferenciado, que diante 

das dificuldades encontradas e vividas no seio familiar encontra um motivo para 

continuar lutando: 

Acredito no que vivo, na pessoa que passa dificuldade, no que 

amanhece com o pai, e a mãe dentro de casa e não tendo o feijão pra 

comer na panela consegue ir à busca. Eu acredito que, existe uma 

força grande impulsionando essa família, e é Deus, essa força maior 

que dá coragem em busca do alimento pra trazer pra aos filhos. 

 

 

Um novo personagem na luta pela terra se gesta entre o período de 1979 a 1984, 

o conhecido Movimento dos Sem Terra. Movimento social com maior visibilidade no 

cenário político nacional, originando-se de lutas não só vinculadas a terra, tendo forte 

relação com a Igreja, pois as ações da Igreja Progressista na década de 70 e 80, os 

sindicatos e outras entidades contribuíram para a sua formação. Ademais, tomou 

proporções sequer imaginadas pelos atores envolvidos nas suas primeiras mobilizações 

no sul do país. 

Em 1981 os camponeses acamparam próximo das áreas Macali e Brilhante, no 

Rio Grande do Sul, formando um grande acampamento que teve grande repercussão na 

                                                           
1
 Entrevista realizada no período da pesquisa da graduação, no assentamento Maceió, Itapipoca, Ceará. 

Jeová é filho de assentado, na época pretendia acampar e ter sua propriedade para residir, pedagogo, 

militante do MST. A entrevista ocorreu no encontro estadual do MST. Nos encontramos a noite antes das 

atividades previstas e sentamos ao ar livre do espaço do encontro, ao longo de nosso diálogo sentíamos a 

brisa do mar que nos tocava e nos impulsionava a continuar aquele momento 
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imprensa. Na ocasião, as famílias executaram ações para pressionar o governo visando 

desapropriar a área, sendo, neste momento, deslocados para outros locais determinados 

pelo Estado. A forma aguerrida, determinada, ousada e destemida como lutaram as 

famílias do Encruzilhado Natalino fez os movimentos se articularem para um novo jeito 

de lutar e, nesse contexto, o MST foi germinando, pois os trabalhadores começaram a se 

organizar e participar de encontros para o acesso a terra. 

Os camponeses e as camponesas se articulam em movimento e têm como 

objetivo principal a realização da reforma agrária, que é a reorganização da estrutura 

fundiária, com o intuito de promover uma distribuição igualitária das terras, que se 

encontram ociosas. Ao se redistribuir as propriedades rurais se tem em mente que a terra 

cumprirá sua função social e promoverá um espaço onde os sujeitos possam conviver, 

trabalhar e produzir. No Brasil, a reforma agrária tem o objetivo de reparar os danos 

causados pelos governantes desde o império ao promover distribuição de terras apenas 

para uma minoria da sociedade brasileira, ocasionando uma enorme desigualdade. 

A estrutura fundiária do país é um problema que persiste desde sua invasão até 

os dias de hoje, provocando disparidades entre os detentores de terra, os latifundiários, e 

sujeitos diversos que não tem sequer onde morar. O processo de reforma agrária no 

Brasil se dá seguinte forma: a União compra ou desapropria os latifúndios particulares, 

considerados improdutivos em todo o país. O que se caracteriza por latifúndio é a 

propriedade agrícola de grande extensão, que tem um único dono e explora de forma 

intensiva os recursos. Entretanto, essa definição é relativa e o que se considera 

latifúndio depende do contexto de cada país, que medirá a extensão de terras. 

A luta do MST é contra o latifúndio improdutivo, aquela propriedade de terra 

que pouco ou nada produz e está sem uso, mas que pode beneficiar muitas famílias que 

não têm terra para morar nem trabalhar. Portanto, o MST quer a distribuição justa 

dessas terras e também acesso a direitos.  

No documento intitulado “As normas gerais do MST” (2002) afirma-se que este 

é “um movimento social de massas, autônomo, que procura articular e organizar os 

trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e o Projeto 

Popular para o Brasil”, é aberto a todos os trabalhadores sem distinção de idade, gênero, 

etnia, religião, filiação partidária. Sua herança vem de lutas populares que aconteceram 

em todo o Brasil, como já mencionado. Orienta-se diante dos seguintes objetivos: 
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1º) Construir uma sociedade sem exploradores e explorados, onde o 

trabalho tenha supremacia sobre o capital;  

2º) Garantir que a terra, um bem de todos, esteja a serviço de toda a 

sociedade;  

3º) Garantir trabalho a todos, com justa distribuição da terra, da renda 

e das riquezas;  

4º) Buscar a justiça social e a igualdade de direitos econômicos, 

políticos, sociais e culturais;  

5º) Difundir os valores humanistas e socialistas nas relações pessoais e 

sociais;  

6º) Combater todas as formas de discriminação social e buscar a 

participação igualitária da mulher, do homem, do jovem, do idoso e da 

criança;  

7º) Buscar a articulação com as lutas internacionais contra o capital e 

pelo socialismo. 
 
 

A ocupação do latifúndio se efetiva a partir do ato, articulando e organizando 

famílias de contextos rurais e urbanos para a realização da reforma agrária no país. 

Todavia, até o momento atual o que tem sido realizado é a distribuição de terras, pois a 

reforma agrária abrange um panorama mais amplo, que engloba educação do campo 

voltada para a realidade dos assentados, saúde com profissionais que atendam às 

necessidades básicas e os casos mais urgentes, construção de estradas, instalação de 

eletricidade e abastecimento de água, saneamento básico entre outros. Nem todo 

assentamento possui esses direitos fundamentais. O latifúndio é definido pelo Estatuto 

da Terra art. 4º inciso V, pela grande propriedade que tem na sua estrutura mais de 600 

módulos fiscais. Em outras palavras, são os imóveis com milhares de hectares, que 

fazem uso da monocultura com tecnologias modernas e o uso de produtos tóxicos e que 

compõem os grandes grupos econômicos. A Constituição Federal no seu capítulo III do 

art. 184 ao 191, determina que qualquer imóvel rural que cumpra sua função social
2
 

deve ser desapropriado para fins de reforma agrária com o pagamento justo a dívida 

agrária, e como forma de pressionar o governo o MST ocupa os latifúndios. É um 

movimento agenciador de redes de sociabilidade e de participação social no campo. O 

local de atuação é o meio rural, com trabalhadores rurais de diversas origens. Alguns já 

foram pequenos proprietários, meeiros, arrendatários e outros de origem urbana, que 

                                                           
2
 Quer dizer a utilização adequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, produção 

alimentícia diversificada a qual pode ser plantada na área disponível. A propriedade tem de ser produtiva. 

Contudo a determinação da lei não resolve de imediato o problema da má distribuição de terra no país e a 

burocracia emperra o andar da resolução do problema. Muitas das ocupações do MST tiveram resultado 

satisfatório de pelo menos na desapropriação do imóvel.  
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viviam nas regiões periféricas em diferentes cidades do Brasil. Para exemplificar, Maria                                                                                                         

da Glória Gohn (2000) afirma que a:  

Atuação no meio rural ocorre na organização de ocupações rurais em 

acampamentos e na assistência aos assentamentos. Nos 

acampamentos, envolvendo períodos de lutas que podem durar anos, o 

resultado poderá ser a obtenção ou não de um assentamento, para 

morar e produzir com a doação das terras e algum suporte ou subsídio 

financeiro governamental (GOHN, 2000, p. 105). 
  

O caderno de formação nº 05 de 1984 informa que é uma forma dos 

trabalhadores de uma comunidade ou município se articularem para a conquista dos 

seus direitos a terra. É um movimento que busca realizar um trabalho junto aos 

trabalhadores, que os anima e os motiva para se organizarem tendo como fim o acesso a 

terra. 

O MST surgiu das dificuldades de sobrevivência de várias famílias Sem Terra, 

que reconheceram seus direitos na sociedade e passaram a reivindicar um pedaço de 

terra para morar e plantar. Ao ocuparem a propriedade estão mostrando o que 

necessitam para viver melhor e, muitas vezes, essa ação gera muitos conflitos, podendo 

resultar até em morte.  

O MST hoje atua em vinte e quatro estados (só não está organizado no Acre, 

Amapá e Amazonas). Com o passar dos anos foi definindo sua pauta de luta, que não 

está somente na realização da reforma agrária, mas na construção de um projeto popular 

para o Brasil, fundamentado na justiça social e na dignidade humana, elementos esses 

que compunham parte do grito de ordem durante o 5º Congresso Nacional. A luta não é 

apenas no campo, é uma luta da cidade, em que o povo tem que ser parte essencial no 

processo de transformação. 

Para o MST, o militante, segundo suas publicações, é o sujeito que se insere na 

organização por se identificar com os objetivos postos em referencia à reforma agrária, 

e toda forma de luta contra a opressão, se dedicando
3
 exclusivamente aos trabalhos que 

surgem no decorrer de sua vivência, abdicando de questões individuais para se dedicar 

ao coletivo. Ressaltando que são exigências do Movimento e não necessariamente 

                                                           
3
 A dedicação exclusiva é um requisito primordial do militante para com o MST, isto requer numa entrega 

absoluta nas atividades do coletivo. Contudo nas relações cotidianas percebe-se que é uma exigência que 

não é “cumprida” na íntegra, pois o sujeito militante tem outras preocupações essenciais como questões 

de cunho pessoal que incluí suas construídas com o outro e a família.  
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normas cumpridas na íntegra, pois existem fatores como família, que intervém nessa 

situação. 

De acordo com Roseli Caldart (2001) e também outros autores, a luta do MST se 

sustenta na busca da terra, porém ao longo do processo foi incorporada uma série de 

outras lutas além de sua bandeira principal. A luta se ocupa de situações cotidianas 

como produção, educação, cultura, saúde, direitos básicos. Assume uma identidade de 

Sem Terra e um estandarte contra as desigualdades sociais. O MST é múltiplo nas 

dimensões que atua podendo, além da luta por terra, reivindicar outras questões que não 

foram alcançadas. 

Ao longo da sua trajetória os sujeitos militantes já alcançaram muitas conquistas, 

como também vidas de militantes e trabalhadores foram ceifadas na luta pelo pedaço de 

terra, no confronto com latifundiários. Um dos casos de maior repercussão nacional e 

também internacional ocorreu em Eldorado dos Carajás, no Pará, no dia 17 de abril de 

1996 com a morte de vários trabalhadores rurais. Um ano após o massacre, o MST 

fomenta a Marcha Nacional do Sem Terra, com dois meses de duração, evento do qual 

participaram militantes que se deslocaram de vários estados do país com destino a 

Brasília, chamando a atenção de toda a sociedade. Christine Chaves (2000) salienta que 

a “Marcha Nacional foi um empreendimento portador de um contra discurso social, que 

por ser fato criador de fatos, visava fazer notícia e constituir opinião (CHAVES, 2000, 

p. 11)”, trouxe para o seio da sociedade o discurso que não era somente dos Sem Terra, 

e assim, colocou em destaque o seu caráter simbólico através de suas ações e pela 

própria Marcha em si.  

A trajetória militante no MST se constrói nas relações efetivadas na organização 

e se delineia a partir do envolvimento do sujeito com a causa defendida. Assim percebe-

se a participação de homens e mulheres de diferentes contextos em organizações 

políticas, além do MST. 

No MST existem militantes, trabalhadores e trabalhadoras rurais, que morreram 

em meios aos confrontos com jagunços ou por algum incidente da vida, que são 

lembradas e homenageadas pelo Movimento. Os atos que trazem à memória a figura 

desses sujeitos são diversos, tais como palavras de ordem, nomes de brigadas, 

acampamentos e/ou assentamentos, na encenação performática da mística, com a 

finalidade de evidenciar e materializar o espírito da luta. Referente a esta situação cito 
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os meus questionamentos acerca de Roseli Nunes, mulher militante que tem sido 

homenageada pelos/as trabalhadores/as e “empresta” seu nome a brigadas, 

acampamentos e assentamentos e pelo motivo da brigada na qual estava inserida se 

chamar Roseli Nunes: quem é essa mulher? Porque assentamentos, acampamentos, 

brigadas, gritos de ordem carregam seu nome? Qual o significado que ela traz para a 

luta do MST? Seu nome está relacionado a toda uma simbologia de uma mulher que 

lutou firmemente para a concretização da Reforma Agrária. Roseli participou com 

outras pessoas da ocupação da Fazenda Anoni, em 1985. Era uma Sem Terra que se 

solidarizava nas caminhadas e ocupações do MST, estava sempre presente na luta. A 

primeira criança a nascer no acampamento foi seu filho Marcos Tiarajú. Aos 33 anos, 

Roseli Nunes morreu em um acidente quando formou uma barreira na BR-386, em 

Sarandi. O documentário “Terra para Rose” narra o percurso de Roseli na ocupação, e 

mostra sua atuação nas ações do acampamento. Após dez anos, a mesma diretora do 

documentário procura as famílias que estavam na Anoni para mostrar os fracassos, 

mudanças e/ou mesmo os diferentes caminhos que cada família traçou, intitulando 

“Sonho de Rose”, e evidencia alguns trajetos durante os dez anos. Assim, retrata quem 

conseguiu se assentar, de que forma se deu o assentamento, quem migrou para a cidade, 

dentre outras questões inerentes ao contexto. Há também palavras de ordem com seu 

nome, pois é uma das grandes referências de resistência da luta pela Reforma Agrária, 

tornando-se um símbolo da história do MST (SILVINO, 2009).   

Roseli Nunes, trabalhadora rural, mostrou através da sua luta pelo acesso a terra, 

que também pode ser considerada uma militante do MST por seu engajamento no 

processo reivindicatório pela reforma agrária.  Lutou e morreu pela causa que defendia. 

Roseli serve para exemplificar que as trajetórias militantes na relação com o MST são 

construídas a partir de uma percepção política e envolvimento com causas sociais, tais 

quais as trajetórias que serão mostradas no desenvolvimento deste texto. 

A formação política é um fator essencial à construção da militância, que se dá 

através de encontros, cursos, reuniões, acampamentos, e assentamentos que introduzem 

no sujeito valores que eram desconhecidos do seu cotidiano, ao considerar que o 

coletivo nesta relação é o que importa para o militante. Para tanto, se constituem 

valores, hábitos e condutas que regem as ações do militante.  
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O Caderno de Cooperação Agrícola nº 07, com o título “Enfrentar os desafios da 

organização nos assentamentos” (1998 p. 06-08) apud Silva (2007), mostra como a 

formação militante não se dá meramente nas atividades políticas que desenvolvem, mas 

que é preciso formar o que se chama consciência política de quadro. O militante precisa 

ter o pensamento direcionado para os objetivos do coletivo e, portanto, a aquisição desta 

ideia é uma necessidade da organização para que se assumam as responsabilidades do 

MST. Conforme consta no referido Caderno (1998 p. 06-08): 

Faltam organizadores nos assentamentos, que possa orientar os assentados 

nas mínimas coisas, em seus núcleos. Faltam também agentes administrativos 

nas cooperativas, que tenham a capacidade de dirigir coletivamente, manter 

os livros e a contabilidade em dia, façam as atas e saibam coordenar as 

assembleias com animação. Faltam professores capacitados que saibam 

ensinar as crianças e os adultos do ponto de vista dos trabalhadores. Faltam 

formadores que tenha a humildade de estarem presentes na lavoura e nos 

núcleos, fazendo a formação política, a partir do espaço em que as pessoas 

vivem, mesmo tendo que pegar no trabalho pesado e produtivo. Faltam 

organizadores de massa, que tenham habilidade de mobilizar e organiza-la 

para as ocupações e deem resposta para o problema da alimentação, da 

discussão sobre cooperação, organizem a educação nos acampamentos e 

busquem desenvolver atividades produtivas que rendam finanças para 

garantir as despesas dos acampados. Faltam elaboradores de métodos que 

contribuam para aplicação das linhas políticas. Faltam formuladores de 

táticas e estratégias que levem em consideração os diferentes aspectos da 

realidade política. Faltam elaboradores de materiais que estejam vinculados 

às necessidades imediatas e que saibam colocá-los em prática. Faltam 

pichadores e pintores que consigam massificar as palavras de ordem nas 

cidades e divulgar através de pinturas em muros ou em outros locais, as 

políticas que são defendidas pela organização. Faltam bons comunicadores 

para atuar nas emissoras de rádio. Falta técnicos para as áreas de economia, 

medicina, pedagogia, direito e administração que se vinculem diretamente à 

base do MST, e passem a conviver com esta dura realidade. Faltam 

pesquisadores sérios que não queiram transformar teses universitárias em 

pesquisas, mas que pesquisem a partir de sua vinculação prática e ajude a 

implementar as saídas apontadas. Faltam militantes que se empenhem em 

desenvolver valores e ajudem a embelezar os assentamentos. Faltam 

militantes que tenham capacidade de discutir um novo projeto para o Brasil 

com a sociedade, e a partir disso estabelecer formas orgânicas para o projeto, 

que não se reduza em discussões teóricas. Faltam projetistas que saibam da 

mendicância e que descubram fontes viáveis de finanças em todos os níveis. 

Faltam técnicos e dirigentes que possuam uma visão correta da agricultura e 

aproveitem os recursos para elevar o nível de renda familiar e não apenas 

engrandecer a infraestrutura de produção. Faltam militantes com jeito e gosto 

pela divulgação das publicações como jornal e revista. Faltam militantes 

artistas que conscientizem através da música, teatro e outros meios, dentro da 

linha da valorização humana. Faltam agentes de saúde que saibam organizar 

e desenvolver uma política de prevenção às doenças e conscientizem os 

assentados para a prevenção da natureza, das águas e dos alimentos. Faltam 

militantes que cuidem da segurança, identifiquem os infiltrados e orientem 

como se comportar. Por fim faltam dirigentes para compor as instâncias que 

tenham a capacidade de fazer sacrifícios, que saibam usar os instrumentos, 

como avião, carro, celular e outros recursos tecnológicos com o intuito de 
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beneficiar a organização e não como privilégio e vícios que os tornam 

administradores burocratas.  

 

O trecho exemplifica o que o MST espera dos militantes e daqueles que queiram 

contribuir com o Movimento, evidenciando, assim, sua complexidade organizacional. O 

MST almeja se constituir em um movimento autônomo, com caráter de um partido e a 

preocupação na formação de quadros. O sujeito militante precisa, portanto, seguir e 

assimilar a linha política definida pela organização, normatizando-se para ser aceito no 

grupo. Ratifico ainda que a inserção no MST não é um processo de aceitação imediata. 

O sujeito passa pelo crivo da militância já consolidada e após a “aprovação” tem a 

resposta de aceitação ou rejeição.  

O Movimento dos Sem Terra requer na sua estrutura militante indivíduos que se 

dediquem somente à atividade revolucionária e tenham o MST como componente de 

suma importância para sua vida. Em relação a sua organização, observa-se, entretanto 

paradoxos que revelam práticas que não coadunam com seus próprios documentos 

oficiais. Segundo suas diretrizes, por exemplo, o sujeito que tem a responsabilidade a 

nível regional, estadual ou nacional, precisa se submeter ao processo de eleição. 

Contudo, na prática, esse militante com o cargo de dirigente é indicado por alguma 

liderança do MST, podendo continuar nessa situação por muitos anos (SILVA, 2007). 

Iniciei essa pesquisa com a perspectiva de estudar o que identificava como 

“desengajamento militante”, que eu entendia como uma ruptura com a estrutura 

organizativa do MST. No entanto, percebi que essa ruptura ocorre apenas 

institucionalmente, pois o sujeito (assentado) que “sai do MST”, de modo geral, 

continua engajado em causas sociais, busca benefícios para o assentamento, articula 

pessoas para as ocupações e encontros que o MST promove, participa das reuniões das 

associações, sindicatos e outras instituições e, acima de tudo, se indigna com as 

injustiças sociais.  

A escolha do objeto de estudo não se constituiu em tarefa fácil. Foi sendo 

construída, lapidada para chegar ao estudo aqui apresentado. Uma pesquisa que iniciou 

de uma forma e no seu percurso foi sendo transformada. Este estudo parte de uma 

inquietação pessoal que vivenciei ao me aproximar do Movimento. Primeiramente, 
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como apoiadora de suas causas; com o tempo passei a pesquisar a “mística
4
” dos Sem 

Terra. Com esses contatos, fui convidada para ocupar uma vaga no programa de 

biodiesel
5
 no estado do Ceará. Com essa inserção, me tornei militante.  

Em 2011, ao realizar visitas domiciliares pela Assistência Técnica, na 

comunidade Paus Branco, conheci Eduardo Braga, pessoa sobre a qual, em algumas 

circunstâncias, já tinha escutado comentários a respeito. Minha proximidade com 

Eduardo só foi possível graças a um colega de trabalho, que o estimava e também queria 

conhecê-lo melhor. Por conta do interesse de meu colega, íamos com frequência à casa 

de Eduardo, o que o transformou em um dos principais interlocutores desta pesquisa e o 

responsável pela emergência de muitos questionamentos. Eduardo atualmente é 

militante Sem Terra no que se refere a sua formação política e sua atuação em prol dos 

assentados. É também presidente da cooperativa do assentamento COPAMA e 

assentado; todos esses atributos foram frutos de sua liderança dentro do assentamento. 

Aos poucos, fomos nos conhecendo e estabelecemos alguns diálogos, porém em muitos 

momentos permaneci mais observando do que conversando.  Frequentar a casa do 

Eduardo tornou-se comum, sempre no final da tarde. As conversas com Eduardo eram 

sempre bastante interessantes, porém tensas, pois a imagem que eu havia construído 

sobre do assentado era de causar medo. 

 A fala de Eduardo em relação à militância do MST me deixava curiosa, pois 

possuía um tom de criticidade ao trabalho realizado pelos militantes, explicitando, 

sempre quando possível, que havia muitas falhas no comportamento dos sujeitos 

envolvidos. Eduardo falava acerca de posturas e tomadas de decisões que incitavam o 

descontentamento do Movimento. Retornar ao MST depois de um período no qual optei 

                                                           
4
 A mística dos Sem Terra significa o espírito do Movimento, a força que impulsionam ou que motiva o 

sujeito militante, acampado, assentado a permanecer no MST apesar dos sacrifícios, da miséria, da 

escassez de agua, do sol escaldante, do frio, dos alargamentos, das mortes entre tantas situações que põe 

em prova esse sujeito. A mística também pode ser material quando se manifesta e/ou sente no hino, nas 

marchas, nos encontros, nas músicas, nas palavras de ordem, na ornamentação do assentamento, na 

bandeira do MST, nas encenações etc. ela representa um momento que precisa ser dito. Mas ela é o 

silêncio da madrugada que faz o ato da ocupação se concretizar. 
5
 É um combustível renovável produzido a partir de vegetais como mamona, girassol, soja entre outros. 

Um combustível limpo, renovável e orgânico livre de reagentes poluidores. No Ceará esse combustível 

seria proveniente do plantio da mamona e do girassol, onde os militantes se capacitavam para realizar um 

trabalho com os agricultores. Era um programa para incentivar o cultivo das oleaginosas e angariar 

recursos não somente para o MST como uma fonte de renda para os agricultores.   
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por sair da militância
6
 foi uma decisão bastante difícil. Sentia-me uma estranha com eles 

e minha forma de pensar não coincidia com a do Movimento.  

Todos da direção me conheciam e ao observarem minha presença na Assistência 

Técnica falavam que estavam muito felizes pelo retorno, porém meu sentimento era de 

completa insatisfação. Primeiro eu não queria ser componente da Assistência Técnica 

Rural (ATER). Ademais, eu fui para uma ocupação sem saber que estava indo ocupar o 

INCRA. Foi desconfortante vivenciar aquela situação, mas fiquei até a ocupação findar. 

Sentia o aconchego, a acolhida, a alegria de me verem ali e tentei me adaptar ao meio 

que estava inserida, não sem muitas dificuldades. Durante minha atuação na ATER, 

alguns colegas tiveram conflitos comigo. As condições de trabalho eram bastante 

precárias, resultando em diversos problemas na equipe e nas tomadas de decisões da 

direção.  

 Em 2012, após um período difícil que estava vivendo com a direção do MST, as 

conversas com Eduardo vinham a minha cabeça constantemente, não saíam da minha 

mente e logo mais eu passei a vivenciar aquilo que o assentado não cansava de falar: 

que a direção não separa trabalhos políticos de trabalhos administrativos.  Então, 

rascunhei um texto sobre minhas angústias, tentando entender se o que Eduardo falava 

para mim e o colega de trabalho fazia sentido e me auxiliava na compreensão do 

momento que vivia. Nessa época cogitei que a mística perdia sua eficácia a partir do 

momento em que o militante desengajava; isso ocasionou muitos conflitos, muitas 

interrogações, que embaraçaram meus pensamentos. Eu não conseguia compreender o 

que fazia um militante se desengajar do MST, apesar de também estar no rol dos 

desengajados. A ideia que tinha era muito superficial acerca da temática, e não sabia 

como desenvolver a problemática. Quando numa especialização que cursei e comecei a 

estudar um pouco sobre o assunto, pude refletir melhor sobre tais questões. Porém, 

acredito que nessa ocasião sempre estive mergulhada num viés do desengajamento 

militante muito mais como um problema pessoal – haja vista meu próprio itinerário no 

movimento – do que propriamente saber como essa militância foi sendo construída. 

Após algumas contribuições, refleti na minha pesquisa para o projeto de dissertação a 

                                                           
6
 Sair da militância em 2009, mas continuava a frequentar ocasionalmente o alojamento e participava de 

alguns eventos promovidos pelo MST como a articulação contra a mina de uranio, em algumas 

localidades rurais do município de Santa Quitéria. Nesse período fora da militância minha amizade com a 

dirigente e os demais militantes não foi alterada, mantínhamos os vínculos. Quando eu fui trabalhar na 

ATER pelo MST eu tinha um vinculo empregatício na prefeitura de Santa Quitéria. 
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partir das seguintes perguntas: Quais as relações que tiveram para se inserir num 

movimento social como o MST? Como se deu essa inserção? Qual o entendimento que 

eles tinham sobre a organização? O que tiveram que enfrentar para se assumir enquanto 

militantes? O que é para eles ser militante do MST? Como é ter uma história interligada 

com um movimento social? Continuam a militar? E por fim, a questão central para 

responder a todas essas: Como se constrói a militância no MST? 

A primeira coisa a se fazer em relação à pesquisa foi buscar referências sobre o 

assunto, o MST e algo que se aproximasse da temática. A discussão aqui apresentada, 

além de autores acadêmicos, dialoga também com intelectuais do Movimento, que 

escrevem a partir da sua vivência e no seu modo de pensar sobre o que é o MST, tais 

como Ademar Bogo, Roseli Caldart, João Pedro Stédile, Bernardo Mançano Fernandes, 

autores esses que são responsáveis por diversas publicações do MST, tais como 

cadernos de formação, documentos com as regras, entre outros. Concluídas essas 

leituras, iniciei o processo de escrita e, em seguida, entrei em contato com alguns 

militantes que seriam o foco da minha pesquisa, cujo contato ocorreu em 2014, com os 

três interlocutores.  

Esta pesquisa trata do MST numa perspectiva vivenciada por mim no período de 

final de 2004 a 2012, isto é, o traçado se refere ao tempo que estive engajada e tratará 

algumas abordagens que já foram superadas ou transformadas internamente no MST, 

especialmente no que tange à discussão sobre gênero, inclusão, mostrando uma 

flexibilização nas formas de afetos. O contato que tive se deram apenas com os 

interlocutores e não com todo o MST. Esse contato não foi possível pelo conflito 

existente entre mim e o MST do Ceará. Tentei estabelecer contato, tendo sido ignorada 

pela direção. Portanto, o que se apresenta aqui em relação à estrutura do Movimento, 

suas relações, sua dinâmica se dá no enquadramento dos anos de 2004 a 2012. 

 

 A pesquisa de campo como lócus de interações 

 

A etnografia é calcada numa ciência, por excelência, do concreto. O 

ponto de partida deste método é a interação entre o pesquisador e seus 

objetos de estudo, “nativo em carne e osso” é, de certa forma, o 

protótipo do “qualitativo”. E – melhor ainda – com sua ênfase no 

cotidiano e no subjetivo, parece uma técnica ao alcance de 

praticamente todo mundo, uma técnica investigativa, enfim, inteligível 

para combater os males da quantificação (FONSECA, 1999 p. 2). 
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O método etnográfico é de fundamental importância para o antropólogo 

compreender intelectualmente o mundo, considerando que é necessário estabelecer um 

bom contato entre o pesquisador e o interlocutor para que assim haja uma boa 

comunicação. De acordo com Claudia Fonseca: 

O antropólogo trabalha na premissa de que o processo comunicativo 

não é tão simples assim - e que, em muitas situações, por causa de 

uma diferença em faixa etária, classe grupo étnico, sexo ou outro 

fator, existe uma diferença significativa entre os dois universos 

simbólicos capaz de jogar areia no dialogo. Em outras  palavras, a 

antropologia procura criar dúvidas, levantando hipóteses sobre os 

hiatos e assimetrias que existem entre nossa maneira de ver as coisas e 

a dos outros (FONSECA, 1999 p. 2-3).  

 

 

A comunicação a que se refere Claudia Fonseca, muitas vezes, é dificultada até 

quando o antropólogo se insere no grupo. Percebi nas minhas leituras, nas discussões 

durante o curso e nas minhas vivências que não havia fórmulas, receitas, manuais que 

indiquem uma resposta única de como fazer bem um trabalho de campo. São situações 

que vão se desenrolando no decurso da pesquisa. Um bom trabalho de campo vai 

depender muito do/a pesquisador/a e do grupo em que estuda, tateando com quais 

condições tem de fazê-lo. (EVANS-PRITCHARD, 2005). 

 O antropólogo também “procura conhecer previamente seu campo e se preparar 

como pode”, (ZALUAR, 2009 p. 566) para os possíveis imprevistos que possam vir a 

acontecer. Para uma postura antropológica, o aprendiz de antropólogo precisa saber 

entrar e sair, acionando, para tanto, sua sensibilidade, tanto no permanecer e conhecer o 

outro, e para isso, precisa participar, observar, registrar e escrever, “ouvir teorias e 

conceitos nativos e pensar conceitos e teorias antropológicas” (ZALUAR, 2009 p. 566). 

A relevância da pesquisa situa-se na perspectiva de apontar que a militância é 

construída a partir das relações que são estabelecidas, sejam relações de engajamento 

numa pastoral, num sindicato, num movimento social, e que é um transcurso contínuo, 

desenvolvendo a militância no seu cotidiano. Desse modo, a atividade militante possui 

um fluxo de continuidade, mesmo não estando inserida numa organização. Militam no 

espaço em que fazem parte. 

O método utilizado em campo foi a observação e as entrevistas com foco na 

história de vida, a partir de Pierre Bourdieu (2006) ao afirmar que a história de vida é o 
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momento em que os acontecimentos do cotidiano, as singularidades e as subjetividades 

do individuo são trazidas e transformadas em teoria, é o senso comum sendo 

metamorfoseado. Ela tem seus trajetos simples e excepcionais, que ao decorrer do 

caminho vai dando sentido à vida do indivíduo. Contudo, Bourdieu (2006) faz uma 

crítica no que tange à biografia, pois o relato em nenhum momento segue um 

cronograma linear, apresentando, por fim, as interferências do pesquisador. Existe uma 

entrega do pesquisador e do pesquisado, uma relação que se constrói cada vez mais no 

momento do contato e da entrevista.  

A pesquisa de campo foi realizada nos municípios de Santa Quitéria, Madalena e 

Santana do Acaraú, todos no estado do Ceará, e começou em abril do ano de 2014, antes 

de entrar no mestrado. Primeiramente com entrevistas, guiando-me pelo caráter 

qualitativo, a antropologia me auxiliou teoricamente a pensar os discursos e com a 

etnografia estabeleci um convívio com os interlocutores, condição mister do métier 

antropológico. Em Madalena estive no assentamento 25 de Maio, na comunidade Paus 

Brancos e Nova Vida I e foi o lugar em que permaneci por mais tempo. Os espaços de 

interlocução foram as residências. Busquei reconstruir trajetórias militantes que retratam 

como foi se dando esse percurso, quais seus itinerários formativos e quais dimensões 

atingiram. O relato de vida tende aproximar-se do modelo oficial, variando tanto na sua 

forma quanto no seu conteúdo. O discurso é uma representação pública da vida privada. 

A história de vida conduz a construção da noção de trajetória com uma série de fatos 

num espaço social sujeito a transformações, 

 

[...] não podemos compreender uma trajetória [...] sem que tenhamos 

previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se 

desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o 

agente considerado – pelo menos em certo número de estados 

pertinentes – ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo 

campo e confrontados com o mesmo espaço dos possíveis [...]. 

(BOURDIEU, 2006 p.190). 

 

 

Com a investigação busquei construir uma relação com os interlocutores e não 

apenas realizar as entrevistas que foram semiestruturadas. Pretendia ter contato com 

eles, dialogar e para isso eu me desloquei da minha residência para a casa e/ou espaços 

que pudesse ter acesso a eles. E por mais que tenha me preparado para a pesquisa, o 

campo me surpreendeu, ainda que eu tivesse pensado em todas as estratégias possíveis, 
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e por vários momentos aconteceram fatos em que tinha dúvidas sobre a melhor maneira 

de agir.  

Tive uma aproximação mais contínua com três interlocutores: Eduardo, Márcia e 

Vilanice.  Desses, Eduardo e Márcia foram os que se prontificaram de imediato a 

colaborar com a pesquisa, embora dentro de limitações e exigências, em um processo de 

negociação. Foram realizadas entrevistas com os interlocutores, alguns momentos de 

troca de conhecimento, de projetos futuros, conjuntura política, os problemas do 

assentamento e do que necessitam, em especial com Eduardo. A interlocutora Vilanice, 

no início desse trabalho, contribuiu com algumas informações. Nossa interação foi 

marcada por dificuldades e os motivos estavam todos relacionados ao seu estado de 

saúde. Muitos dos encontros foram desmarcados, outros sequer tinham um aviso prévio. 

Algo que me angustiou bastante e ao mesmo tempo causava curiosidade. Em alguns 

momentos cogitei desistir de procurar Vilanice, mas fiz uma última tentativa e foi 

quando combinamos o nosso encontro.  Acreditava que Vilanice desmarcaria 

novamente mais um dos nossos encontros, quando finalmente foi possível nos ver. 

Todos três permitiram colocar seu nome exposto na pesquisa. No caso de Eduardo 

Braga foi uma exigência ter o nome próprio no texto. 

O nome próprio é um designador rígido, um ponto fixo, uma singularidade que 

institui uma identidade social permanente, garante uma identidade biológica ao 

indivíduo. Perpassa o tempo e os espaços sociais, além de ser um identificador por meio 

de documentos oficiais, currículo e outros, criando, a partir do meio, um diferenciador, 

tendo para o Estado uma variedade de propriedades (nacionalidade, sexo, idade etc.). 

Em suma, o nome próprio é rito, “marca o acesso à existência social”, objeto de todos 

os ritos de instituição ou nominação, constrói a identidade social (BOURDIEU, 2006). 

Nas palavras de Bourdieu: 

[...] Tentar compreender uma vida como uma série única e por si 

suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a 

associação a um “sujeito” cuja constância certamente não é senão 

aquela de um nome próprio é quase tão absurdo quanto tentar explicar 

a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da rede, 

isto é,  a matriz das relações objetivas entre as diferentes estações [...]. 

(BOURDIEU, 2006 p.189-190) 

 

Eduardo Braga foi um dos primeiros militantes do MST no Ceará. Com forte 

ligação com a Igreja Católica, onde atuou na pastoral da juventude do meio popular em 
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Baturité, engajamento esse que, segundo Eduardo, possibilitou um conhecimento 

político em prol dos marginalizados da sociedade e despertou o interesse pelas causas 

relacionadas com o meio rural. Portanto, de acordo com seu relato, a vinculação na 

pastoral e o desejo da realização da reforma agrária fez com que Eduardo participasse 

das primeiras reuniões de articulação para a ocupação da “Fazendas Reunidas São 

Joaquim”, no município de Madalena, local onde reside atualmente.   O assentamento se 

chama 25 de Maio, devido a data da ocupação. Desde quando a fazenda foi 

desapropriada, Eduardo reside na mesma casa com sua irmã e dois sobrinhos, no 

assentamento
7
 na comunidade Paus Brancos. Atualmente é o presidente de uma 

cooperativa que existe no assentamento. É uma pessoa bastante requisitada, participa 

com frequência de reuniões no assentamento, articula os/as assentados/as para as 

ocupações e mobilizações do MST. O trabalho que exerce é o de agricultor. É filiado ao 

Partido dos Trabalhadores (PT) e candidatou-se como vereador em algumas eleições. É 

envolvido nas atividades do assentamento, assim, continua militando em prol da 

reforma agrária buscando melhoria para as comunidades. É uma referencia para essa 

pesquisa não por simplesmente ser um dos fundadores do MST, mas por ter instigado 

curiosidades por meio das conversas que tivemos quando trabalhava na assistência 

técnica do assentamento, o que retomarei adiante. 

Quando decidi pesquisar acerca do desengajamento fiz algumas leituras 

relacionadas à militância. Contatei Raissa, sobrinha do Eduardo, sendo que a minha 

relação com ela vem desde o período que trabalhei no assentamento 25 de Maio
8
. 

Esclareci para Raissa qual era a minha proposta e que repassasse a seu tio para saber 

qual sua posição diante da minha proposta. Aguardei essa mediação e em poucos dias 

obtive a resposta de que Eduardo tinha aceitado contribuir com minha pesquisa. A partir 

daí marquei uma data para ir ao assentamento. O encontro aconteceu e esclareci para 

                                                           
7
 A partir do momento da ocupação a fazenda na maioria das vezes muda-se de nome simbolicamente 

para o MST. No caso da Fazendas Reunidas São Joaquim que passou a chamar-se 25 de Maio por causa 

da ocupação nessa data no ano 1989 e quer dizer algo novo, que gere uma mudança não só na estrutura 

fundiária, mas na forma como será pensada e organizada. Nesse período da ocupação o espaço passa a ser 

denominado de acampamento. A propriedade possui 13 comunidades, 23 mil hectares de terra, escola do 

campo, padaria, mercantil etc.  
8
 O contato iniciou-se abril de 2014 via rede social e em maio do mesmo ano eu fui ao assentamento, na 

comunidade Paus Brancos. Nessa época a viagem foi num curto período de tempo por causa do meu 

trabalho, mas foi bastante esclarecedora. Retornar ao assentamento causou em mim muitos sentimentos 

principalmente como seria minha chegada lá. Cheguei no sábado a tarde e viajei no domingo de manhã e 

não encontrei a militância.  
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Eduardo o objetivo da pesquisa e minha relação com o MST, que de imediato se 

prontificou a colaborar.  

O contato com a interlocutora Márcia Almeida também se deu via rede social, 

pois nessa época eu não morava em Santa Quitéria e pensei ser melhor o contato através 

da internet pela minha falta de tempo, mas já nos conhecíamos desde 2009, quando 

trabalhou na ATER em Santa Quitéria. Nesse período eu era militante
9
 do MST e em 

algumas circunstâncias eu era responsável para fazer a liberação do recurso financeiro 

para Márcia e outro técnico para alimentação e deslocamento. Márcia é filha de 

assentados e morava no assentamento Santana, Monsenhor Tabosa. O pai de Márcia foi 

militante do MST e tem familiares que compõem as instâncias organizativas do 

Movimento. Márcia entrou no MST para cursar o ensino superior pelo Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) e militava consoante às 

determinações do MST. Mesmo não estando na organização, é engajada em outras lutas 

sociais, pois, segundo ela, existe uma mística que a impulsiona a lutar. Quando a 

contatei Márcia prestava serviços numa ONG e conversamos via rede social para 

marcarmos um encontro, que aconteceu em abril de 2014, no município de Santa 

Quitéria. Tanto Márcia quanto Eduardo são interlocutores dessa pesquisa desde 2014.  

Márcia e eu mantemos contato através das redes sociais e nos encontramos 

quando a mesma tinha disponibilidade para conversarmos, pois sua jornada de 

responsabilidades cotidianas era intensa, cuidando do lar e duas crianças. A 

interlocutora em nossas conversas informou que gostaria que a pesquisa chegasse até a 

atual direção estadual do MST, para que eles pudessem repensar algumas práticas que 

são adotadas por alguns militantes. 

 No decorrer de minhas conversas com Eduardo conheci Vilanice
10

. Filha de 

agricultores, quando ingressou no MST era freira de uma ordem religiosa. No ano de 

1989 seus familiares e outros agricultores estavam se reunindo e construindo a 

organização da ocupação da “Fazendas Reunidas São Joaquim”. Vilanice era professora 

de catecismo, responsável pelo preparo de crianças e adolescentes para o sacramento da 

primeira comunhão. Conta que, na época em que conheceu o MST, foi bastante 

influenciada pelos militantes que vieram do sul a se engajar na luta pela terra. Decidiu ir 

                                                           
9
 Era reconhecida como, uma vez que participava de ocupações, de reuniões internas da direção, de 

encontros, de articulações de sujeitos para as atividades da organização entre outras.  
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para a ocupação, segundo ela, “obrigando” seu pai a participar, pois só tinha 17 anos de 

idade. Vilanice foi para a ocupação e não retornou mais para o convento, com poucos 

dias no acampamento foi participar de uma capacitação para militantes e desse evento 

tornou-se militante do MST onde galgou caminhos nunca imaginados. Os pais de 

Vilanice não concordaram com a escolha da filha, porém cederam a sua vontade.  

Contou que estar no Movimento lhe possibilitou conhecer outros lugares e vivenciar 

outras experiências, um processo de muitas aprendizagens. Contudo, refere-se a perdas 

pessoais, como exemplo, a não realização do ensino superior, ter uma vida que chama 

de saudável, uma vida tranquila, sem grandes preocupações. Reitera sempre que os pais 

viviam apreensivos com sua vivência no MST.  

Em fevereiro de 2016 viajei para Santana do Acaraú, no Ceará, para encontrar 

com Vilanice, sendo esse momento nosso primeiro encontro. Até então nosso contato 

havia se dado exclusivamente via redes sociais. Ambos, Eduardo Braga
11

 e Vilanice, 

estiveram na primeira ocupação do MST no estado do Ceará e são do grupo dos 

fundadores do Movimento no estado. Eduardo Braga foi um militante mais voltado para 

o que o MST classifica como “da base” (realizando trabalho nos acampamentos, 

assentamentos etc.). Já Vilanice teve uma atuação mais significativa a nível nacional, 

viajando, inclusive, para outros países a serviço do Movimento.  

 Saí de casa aparentemente “preparada”, mas estava muito nervosa e com muito 

medo de não ser aceita e de não ter permissão para pesquisar. Fui à viagem pensando 

como me portar em campo, como se tivesse uma receita para fazer isso, mas tinha a 

consciência de que deveria ser coerente com meu objeto de estudo e a relação vem se 

construindo, no contato e no trabalho de campo, conforme eles permitem
12

. Confesso 

que o contato com Vilanice, no primeiro encontro, foi de causar certa angústia em razão 

                                                           
11

 Nas conversas com Eduardo, falou-me dessa interlocutora que também não estava mais no MST e que 

poderia vim a contribuir com a pesquisa. Segundo ela, Eduardo nas conversas que tinha com a mesma 

comentou a respeito da pesquisa. Contudo, ela se questionava se eu era uma pessoa de confiança, e que, 

desde 2014, eu estava em fase de teste. 
12

Tenho um conflito com o MST no estado Ceará – trata-se de uma questão trabalhista que ficou pendente 

em um momento em que eu estava formalmente vinculada a empresa do MST, que estava no convênio de 

ATER. Esse conflito resultou num problema de grande proporção, que foi resolvido apenas no âmbito da 

justiça. Minha relação com o MST não é cordial nem com afetos apesar de ter contribuído para a luta. Em 

relação a esta pesquisa, comuniquei à Direção Estadual, através de uma carta com uma cópia do projeto 

anexado e os meus contatos para maiores esclarecimentos, porém em nenhum momento fui procurada 

pela Direção, que parece ter ignorado minha comunicação. Durante todo o processo de pesquisa tive 

receio de que isso pudesse interferir.  
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de suas confissões, e alívio por ela me confiar sua trajetória no MST, seu projeto de 

vida. 

Falei da pesquisa
13

 e de como pretendia manter o contato com ela, se havia algo 

que ela discordava, e que poderia sugerir como desejava construir essa relação entre a 

pesquisadora e a pesquisada. A proposta dada à Vilanice foi a mesma para Eduardo e 

Márcia, sobre “desengajamento”. Após esse primeiro contato com Vilanice, consegui 

manter um diálogo mais frequente e quando planejei viajar para a comunidade Paus 

Brancos, no assentamento 25 de Maio, ela propôs que viajássemos juntas; não pretendia 

estabelecer nossa relação dessa forma, no entanto, aceitei sua proposta. A viagem foi 

feita em abril de 2016, na ocasião conheci seus pais, seus/as irmãos/as e sobrinhos/as, 

que residem no assentamento 25 de Maio, na comunidade Nova Vida I. Durante o 

translado, conversamos a respeito da sua militância no MST, de fatos que ocorreram no 

assentamento citado. Viajar com a interlocutora gerou uma mudança no meu 

planejamento, que causou um desconforto. O planejamento inicial era ir para Paus 

Brancos, mas é o campo que nos direciona então fui para Nova Vida I. Depois de um 

período, cheguei ao lugar planejado. Devido à mudança de local eu me portei de forma 

diferente,
14

 demonstrando que não me sentia a vontade naquele lugar.    

No assentamento Paus Brancos permaneci além do planejado, nada estava 

completamente sob o meu controle e ficar na comunidade me permitiu conhecer um 

pouco da rotina do assentamento, dos moradores, das relações que se estabelecem um 

com outro, das necessidades que algumas pessoas enfrentam. Tiveram relatos de jovens 

envolvidos com as drogas, entre outros desafios.  Minha observação, contudo, estava 

voltada para meu interlocutor Eduardo Braga e essa estadia na comunidade foi 

fundamental, permitindo, acompanhar seu dia a dia, conhecer pessoas que visitavam sua 

residência e, de modo especial, oportunizou as já mencionadas conversas na varanda de 

sua casa (o jantar, o café, as risadas, os sonhos). O método etnográfico proporciona o 

                                                           
13

 Tanto Vilanice como os demais interlocutores da pesquisa tem conhecimento do problema que eu tenho 

com o MST. Desde o inicio eu quis ser franca com os meus interlocutores para que não houvesse nenhum 

problema referente a esse assunto.   
14

 Como tinha saído do meu planejamento e Vilanice não cumpriu sua palavra de que a tardinha estaria na 

casa de Eduardo, eu fiquei indignada com a falta de compromisso e preocupada, pois havia combinado 

com Eduardo que estaria nos Paus Brancos na quinta. Como estava bastante desconfortável com a 

situação eu busquei não interagir, pois o meu pensamento estava no compromisso que tinha estabelecido 

com Eduardo. Ainda contatei Eduardo para comunicar que estaria na comunidade apenas na sexta. De 

manhã cedinho acordei e Vilanice conseguiu um transporte para me deslocar até Madalena e finalmente 

pude chegar ao meu destino. 
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estudo da subjetividade pelo contato pessoal que o antropólogo tem com o seu objeto 

(FONSECA, 1999).  

Dos três, a pessoa que mais convivi e que tenho uma proximidade é com 

Eduardo. Quando nos encontramos conversamos sobre o momento atual político que o 

país enfrenta, questões do assentamento, sonhos que ele deseja que se realizem, suas 

frustrações. Conseguimos falar de outros assuntos que não fossem necessariamente da 

pesquisa. Muitas vezes, Eduardo e eu rimos na varanda de sua casa, tomamos café 

juntos, confiamos conversas que nunca saíram daquele lugar. Nossos diálogos todos 

foram na varanda: Eduardo sentado no seu lugar puxava uma cadeira para me apoiar. 

Nas nossas conversas sempre tinha alguém por perto, a irmã, o sobrinho e também 

apareciam outras pessoas.  

A pesquisa é desafiadora. O primeiro encontro com Vilanice Oliveira foi 

surpreendente, porque ela me relatou situações muito subjetivas e uma das falas mais 

acentuadas foi quando pronunciou: “eu me mantive calada muitos anos, vou sofrer 

muito ao lembrar de certos momentos, mas vou lhe ajudar na sua pesquisa”. Quando 

escutei essa revelação eu me senti envolvida numa relação muito subjetiva, de 

inquietação, de como narrar sua trajetória militante sem a expor a inconveniências 

públicas. A pesquisa vai tornar-se pública e penso como os leitores vão interpretar esta 

escrita e diante disso cito Bourdieu (2011)  

Como, de fato, não experimentar um sentimento de inquietação no 

momento de tornar públicas conversas privadas, confidências 

recolhidas numa relação de confiança que só se pode estabelecer na 

relação entre duas pessoas? Sem dúvida, todos os nossos 

interlocutores aceitaram, confia-nos o uso que seria feito de seus 

depoimentos. Mas jamais houve um contrato de tão carregado de 

exigências tácitas como um contrato de confiança. Devíamos, pois, 

cuidar primeiramente de proteger aqueles que em nós confiaram 

(especialmente, mudando, muitas vezes, as indicações, tais como 

nomes de lugares ou de pessoas que pudessem permitir sua 

identificação). (GRIFOS SEUS) (BOURDIEU, 2011, p. 9) 

 
 

Em dezembro de 2016, Vilanice apresentou uma infecção pulmonar que agravou 

o seu problema de saúde, levando-a a várias internações, o que dificultou ainda mais o 

nosso diálogo. Com as várias tentativas fracassadas de encontrá-la, ponderei por um 

momento desistir de dialogar mais uma vez com Vilanice. Contudo, resolvi fazer uma 

nova tentativa, e em março de 2017, enviei uma mensagem via rede social “WhatsApp” 

indagando se poderíamos nos encontrar para conversar sobre a proposta que tinha lhe 
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feito e qual era a sua intenção. Foi quando me respondeu pedindo desculpas pelos 

desencontros e que poderia vê-la no assentamento 25 de Maio, na comunidade Vida 

Nova I, na residência de seus pais. De antemão, Vilanice contou-me sobre o seu estado 

de saúde, suas internações e que fora necessário ser transportada para a casa de seus 

pais.  Como se encontrava bastante debilitada, tinha emagrecido e necessitava de 

cuidados especiais. Desde o nosso primeiro encontro, Vilanice informou do caso de 

saúde, ela só tem metade de um pulmão, esse problema, segundo seu relato, foi 

resultado de sua militância no MST, quando foi capturada e torturada
15

 pela polícia do 

Espírito Santo numa ocupação. O espancamento afetou o pulmão esquerdo e, como não 

fez o tratamento orientado pelo médico, comprometeu o pulmão direito.  

Viajei no dia 25 março com destino à cidade de Madalena e ao desembarcar no 

ponto rodoviário procurei um transporte para me deslocar à comunidade. Fui de 

motocicleta, estava muito ansiosa por esse momento. No percurso da viagem fui 

conversando com o motorista.  Ao chegar à comunidade as pessoas que encontrava na 

varanda de sua residência voltavam seu olhar para mim. Finalmente cheguei à casa de 

sua mãe e ao descer do transporte Vilanice disse o seguinte: “Você quase me encontrava 

morta”. Confesso que foi um choque ouvir aquilo e pude, infelizmente, constatar a 

gravidade do ocorrido. Seu corpo falava por si próprio: havia emagrecido seis quilos, o 

que era bem significativo para alguém que já tinha um corpo franzino. Ela estava 

sentada na varanda numa cadeira de balanço, vestindo um short e uma camiseta. Fiquei 

sentada com ela na varanda, almoçamos lá mesmo. Na casa de seus pais estavam seus 

irmãos que residem em Fortaleza e Sobral. Passamos a tarde na varanda, conversando 

sobre todos os assuntos e ríamos de alguns fatos. Estávamos Vilanice, seu irmão, irmãs, 

sobrinhos e eu. À tardinha nos deslocamos até residência de uma de suas irmãs, que fica 

em frente da casa de seus pais, sob a justificativa de que seria melhor para a entrevista. 

A entrevista aconteceu na cozinha. Tinha elaborado umas perguntas, mas queria 

fazer outras e/ou então explorar algo que fosse pertinente. Não foi possível. Vilanice 

falou quase uma hora – nem poderia devido a sua saúde – ao final sua voz estava 

cansada, se estendesse a conversa por mais tempo poderia ter problemas na respiração. 

Confesso que desde quando cheguei na  sua casa me senti uma intrusa, ao vê-la naquele 

estado fragilizada, necessitando de descanso, repouso, portanto, não quis insistir muito. 
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 No capítulo 4 tem esse momento contado de forma mais detalhada.  
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A entrevista foi interrompida com a chegada de alguém. Ao terminar retornamos 

para a casa de seus pais, já havia anoitecido. Após o jantar ficamos sentados no terreiro 

de casa. Dormi no assentamento no mesmo quarto que Vilanice.  

Ao amanhecer o dia fui para a comunidade Paus Brancos conversar novamente 

com o Eduardo, sendo nosso momento somente a tardinha, pois aos domingos Eduardo 

recebe muitas pessoas, tive, então, que saber esperar o momento adequado. Nesse dia, 

no decorrer do nosso diálogo foi chegando a noite e ficamos conversando no escuro e, 

ao terminarmos, fomos para a cozinha e resolvi ir para a casa do seu irmão. No dia 

seguinte, retornei a Santa Quitéria. Não foi possível encontrar Márcia durante este 

período por alguns contratempos do seu dia a dia. 

Deve-se pensar a pesquisa como algo desafiador para nós que assumimos 

múltiplas identidades: a de cidadã, a de antropóloga, sem falar que somos tomados pelos 

nossos sentimentos de alegria, angústias, medo, distintos envolvimentos no processo de 

construção da interlocução. Como já foi citado anteriormente, quando vamos a campo 

temos feito uma leitura de autores que escrevem sobre etnografia, antropologia e o 

assunto de interesse da nossa pesquisa, o campo vai se apresentando a cada situação e o 

antropólogo vai observando e tentando anotar tudo que acontece no seu caderno e 

muitas situações vão se construindo.  Até que chega o momento de escrever sobre o que 

se observou em campo.  É diante desse retorno do campo para discorrer, que cito as 

indagações de Christine Chaves (2006):  

 

(...) qual o limite consentido para a descrição do antropólogo? Se o 

dito encobre um não-dito, existe uma fronteira de interdição diante da 

qual o pesquisador deve retroceder? Diante da violência, a consciência 

moral pode calar? (...) Muitas vezes o antropólogo não pode se furtar 

ao seu confronto. Estaria ele forçando os limites do consentido no seu 

diálogo com os nativos? (CHAVES, 2006, p. 51). 

 

 

São perguntas que o antropólogo deve pensar a todo instante ao se deparar com 

um material do qual precisa registrar a respeito de uma sociedade e/ou grupo. Eu me 

pergunto: como interpretar e compreender o dito e o não dito diante das observações em 

campo, quando tenho em mãos um vasto material sobre o grupo estudado? O que deve e 

não deve ser colocado no texto escrito pelo antropólogo? Às vezes, as vozes vão soar 

querendo mostrar a sua condição de não militante do MST (mas, de militante de causas 

sociais) noutras, o silêncio vai pairar sobre aquilo que não deve ser dito? Como 
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interpretar o dito e o não dito sem ofender o grupo pesquisado? Muitas vezes se tem que 

desconstruir um conhecimento que naturalizamos como se soubéssemos de tudo, e 

Chaves (2006) conseguiu fazer esse efeito e me inquietar com suas reflexões a respeito 

da escrita etnográfica. 

O material adquirido para esta pesquisa possibilitou-me conhecer um pouco das 

trajetórias de vida de pessoas que levaram a escolher o MST para dar continuidade a sua 

militância. Em todos os trajetos é nítido a relação dele e delas com algum movimento 

pastoral, que muito contribuíram para a formação política destes sujeitos. 

 

 

Minha trajetória militante no MST 

 

No final de 2004 foi o período em que tive meu primeiro acesso ao MST, 

quando pude conhecer o movimento por meio de conversas com uma militante, na 

cidade de Santa Quitéria, no Ceará. Nessa época, estava concluindo o ensino médio e 

fascinada pela história da revolução cubana, apresentada num seminário na escola. A 

cada conversa a curiosidade aumentava e o deslumbre pelo MST também. 

A militante que eu conheci é irmã de uma amiga. A amizade começou quando 

éramos da Renovação Carismática Católica (RCC) e depois fomos membros de 

pastorais (crisma e pastoral da criança); tanto eu quanto essa amiga tínhamos um desejo 

em comum: nós queríamos ser freiras e fazíamos acompanhamento semanalmente com 

um diácono da paróquia. E as visitas a sua casa tornaram-se frequentes por conta das 

curiosidades que eu tinha em relação a sua militância, assim a militante Claudia tornou-

se minha amiga. Construímos uma relação ao passo que minha admiração pelo MST 

crescia. Todo o percurso traçado dentro do Movimento foi ao lado de Cláudia, pessoa 

que me introduziu no MST. 

A minha história no MST está interligada com as Ciências Sociais, pois no ano 

de 2005, iniciei os estudos na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral – 

CE e inculquei que deveria pesquisar algo relacionado com o Movimento. Fiz a 

primeira tentativa de estudar um assentamento, que fora adquirido através da ocupação 

e luta da organização, mas não foi levado adiante, pois, na época julgava que não 

saberia discernir minha opinião de um trabalho científico, isto é, interferia bastante com 

o meu senso comum fazendo uma autodefesa do MST sem um rigor científico. Em 
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2007, conheci o professor George Paulino, da disciplina de antropologia que me 

instigou a pesquisar a mística, sendo um acontecimento que me causava curiosidade 

desde a primeira vez que participei de uma atividade organizada pelo MST. O que 

entendia por mística era uma encenação, uma forma teatral em que se apresenta. 

Contudo, a mística vai além da encenação. Ela está entranhada no todo do MST; todas 

as demonstrações carregam mística, que está no hino, nas músicas que compõem e 

cantam, nos gritos de ordem, no jeito como os assentamentos são organizados e 

ornamentados, e até, como os Sem Terra dizem, ela é a força que os mantêm no 

processo de luta pela reforma agrária.  

E a primeira experiência foi no assentamento Juá em Santa Quitéria, dia 11 de 

junho de 2005, também foi o primeiro contato com assentamentos.  Lembro-me de quão 

feliz estava, pois minha mãe me havia permitido viver esse momento. A amizade que 

construí com Claudia me possibilitou ser convidada para o encerramento das turmas de 

Educação de Jovens Adultos (EJA). Na ocasião do evento, me chamaram para participar 

da mística, nem sabia o que era nem sua existência na organização, mas mesmo não 

tendo conhecimento do que era eu participei. Recordo que estranhei muito o uso do 

termo brigada
16

.  

Aquele momento e tantos outros pareceram estranhos demais para o contexto 

social e histórico em que fui educada pelos meus pais. Mas, acredito que no decorrer do 

tempo “fui me acostumando” com a mística dos encontros. Entretanto, procurava ver 

além do que meus olhos conseguiam captar naquele instante em que a mística acontece 

de forma teatral.    

A cada descoberta minha, a admiração aumentava, buscava conhecer o 

movimento e em algum momento ter a oportunidade de atuar como militante.  As visitas 

na residência de Claudia tornaram-se frequentes e com o contato conheci outros 

militantes, não só da brigada como também de outros lugares.  

Em um momento ponderei em desistir da faculdade de Ciências Sociais para 

cursar o ensino técnico agrícola com o intuito de ter mais contato. Porém, fui 

aconselhada, pela Claudia, a não desistir da faculdade.  Lembro-me que buscava me 

                                                           
16

 É nome que o MST dar para as regionais em que há um trabalho da militância. As brigadas recebem 

nomes a partir de referencias que o Movimento adota, em Santa Quitéria a brigada se chama Roseli 

Nunes a segui busco mostrar quem era e é Roseli.  
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informar os dias em que Claudia estaria na cidade para visitá-la e que as idas em sua 

casa eram mais para ter um contato com ela do que com a irmã; queria conhecer o MST, 

tinha um ideal de que por meio dele poderia ser feito a revolução semelhante  a que 

ocorreu em Cuba. Eu era uma idealizadora, sonhadora e nossas conversas eram longas, 

em torno de seis horas e, muitas vezes, dormia na sua residência.  

Outro momento marcante que vivenciei no MST aconteceu no dia 15 de 

novembro de 2005, quando fui convidada para participar de uma noite cultural no 

acampamento Pajé. Não tinha noção de como era um acampamento, como eram as 

condições dos que lá estavam. Como minha mãe estava viajando, quem tinha que dar 

permissão era minha irmã e ela consentiu a minha ida ao acampamento. As condições 

do translado foram desconfortantes, e, para piorar, chegando ao local percebi que não 

havia comida. Ademais, um detalhe que não possuía conhecimento é que os acampados 

e as acampadas estavam residindo ali debaixo de árvores, não havendo, desta forma, os 

característicos barracos de lona, que usam para se abrigar.  

Após esses primeiros contatos e as relações estabelecidas no MST passei a ir 

com mais frequência ao acampamento e assentamentos em Santa Quitéria. Em 2006, 

participei do encontro de jovens na Universidade Federal do Ceará (UFC), evento que 

possibilitou novos contatos e a aprendizagem de músicas, gritos de ordem, a mística 

encenada, entre outros. 

Em junho de 2007 fui convidada para participar do V Congresso Nacional do 

MST, em Brasília-DF. Esse foi um momento que corroborou para os ideais que 

acreditava no Movimento. A cada dia do encontro, das místicas, das falas dos 

convidados, alimentava mais o anseio de ser integrante, ou seja, em nenhum momento 

abandonar a luta pela reforma agrária. Retornei ao Ceará, fortalecida por algo que não 

conseguia explicar e após um tempo compreendi que esse mistério se denomina no 

MST de mística.  

Após o referido congresso, no mês seguinte, Claudia e Marcos Antônio, que 

eram dirigentes da brigada, levaram a proposta para a direção estadual para eu assumir o 

setor administrativo de um programa de biodiesel que estava tendo no Ceará. Após-

discussões internas com dirigentes, que também são militantes, fui aceita para compor a 

equipe do programa na brigada.  
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O programa exigia capacitações em Fortaleza com todas as equipes do estado. A 

minha entrada se deu através do setor administrativo e, posteriormente, ocorre o 

deslocamento para acampamento e assentamento. Nesse contexto, as minhas relações 

com o MST foram se expandindo e assumindo novas dimensões. A minha inserção para 

cargo administrativo do projeto implicava, para o MST, o fato de ser daquele momento 

em diante uma militante. Era assim que todos me consideravam e tratavam, mesmo 

tendo entrado por uma via que não era a busca pelo acesso a terra nem a educação, 

formas que entendo como “tradicionais” de inserção no MST. 

Tinha como atividade principal ir todos os dias para o alojamento que 

funcionava como secretaria.  Os/as assentados/as costumavam se dirigir a esse local 

com frequência em busca informações sobre diversos assuntos (Pronaf, assistência 

técnica, militantes etc.). Estava sob minha responsabilidade receber informações da 

direção estadual, repassar essas informações e articular as ações que eram destinadas 

para a brigada Roseli Nunes. Devido minha proximidade com a dirigente, na sua 

ausência eu ficava responsável por algumas atividades e gastos da brigada. Nesse 

mesmo ano, fui ao primeiro encontro estadual que se realiza todos os anos pelo MST 

em algum assentamento. Todos os militantes, quer sejam assentados/as ou 

acampados/as, quando começavam a conversar comigo perguntavam: você é de qual 

assentamento? Para alguns causava admiração quando respondia que não era de 

assentamento, pois a maioria dos militantes do MST são oriundos de contextos rurais.  

 2008 foi o ano em que me dediquei à militância. Inicialmente eu não recebia 

ajuda de custo, as minhas idas aos assentamentos eram frequentes, passava semanas 

reunida com os militantes da brigada organizando as atividades, participando de 

reuniões e assembleias. Nesse período, estava presente nos assentamentos e ausente em 

algumas aulas da faculdade.  Com a “dedicação” e “entrega” na luta pela reforma 

agrária, vieram algumas responsabilidades e a maior delas foi a tarefa de articular com 

os demais militantes a ocupação do Porto do Pecém, em Fortaleza. Também começaram 

as minhas primeiras viagens para outros municípios, quando aconteciam reuniões de 

brigadas de localidade próxima para discutir e planejar as ações do programa do 

biodiesel.  

Nessa atividade a dirigente estava ausente da brigada, pois cursava 

especialização em educação, em Santa Catarina. Foi minha primeira ocupação, um 
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momento que há muito tempo almejava.  Um dos meus anseios de me envolver na luta 

do MST era o de que algum dia pudesse fazer parte do setor de frente de massa.  Isso 

não aconteceu, pois o setor que desenvolvia as atividades era o setor de produção por 

estar vinculada ao biodiesel. Exige-se uma formação política do militante para compor o 

setor frente de massa, setor que estuda, planeja e realiza as ocupações. Diante da minha 

inexperiência, era invadida constantemente por utopias de que somente pela reforma 

agrária a sociedade seria transformada. Sonhava com o dia em que o povo seria 

soberano, que deixaria de existir qualquer tipo de injustiça.  Tinha como exemplo a 

seguir “Che”, Ernesto “Che” Guevara, referência simbólica no MST; para o 

Movimento, tem muito a ensiná-los, o considera um grande revolucionário.  

Quando fui à primeira ocupação do MST, essa referida acima, descobri que tinha 

coragem e medo ao mesmo tempo. Coragem de estar ali no meio dos confrontos e conflitos, 

enfrentando de qualquer forma a polícia armada com seus fuzis, a cavalaria, e nós, apenas 

com as ferramentas de trabalho. O medo de sermos atacados pela Brigada Militar e sofrer as 

repressões, mas com a resistência na alma e no corpo de jamais se entregar àquelas pessoas 

que no contexto são os nossos inimigos. 

Ao mesmo tempo em que acontecia o engajamento no Movimento, estava 

também desenvolvendo a pesquisa da graduação.  Minha investigação era sobre a 

mística dos Sem Terra. Na segunda parte do ano de 2008, foram acontecendo meus 

primeiros dilemas no MST, minhas decepções com a organização, e aos poucos, toda a 

minha admiração foi se fragilizando. Lembro-me quando ocorreu o encontro regional da 

brigada, estava profundamente desanimada, cansada e decepcionada com o Movimento. 

Fui ao encontro mais para realizar a pesquisa do que para atuar como militante. O 

mesmo ocorreu no encontro estadual, onde realizei cinco entrevistas, mas não tinha 

nenhuma empolgação para desenvolver as atividades do encontro.  Mesmo diante desse 

desânimo, continuava a participar das místicas. Sentia-me angustiada e desejava sair da 

organização, não compreendia o porquê de tal situação. 

Ressalto que não tenho conhecimento de como foi surgindo esse sentimento de 

rejeição; às vezes, tenho convicção de que essa nova forma de pensar aconteceu devido 

a alguns militantes da Brigada Roseli Nunes, em não assumir com responsabilidade os 

trabalhos da regional. Eu tinha relação de muita proximidade com a dirigente da minha 

brigada e em pouco tempo de militância assumia tarefas que não eram delegadas a quem 
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estava há anos na brigada. Talvez eu tivesse me tornado uma dirigente, mas os percalços 

da pesquisa não me permitiram trilhar esse trajeto.  

No decorrer dos anos foram surgindo muitos questionamentos em relação ao 

MST principalmente quando iniciei minhas atividades na ATER. O MST é um 

movimento que luta por direitos, luta por melhores condições de vida, é contra o 

modelo capitalista, defende o indivíduo como ser humano capaz de sentir e reproduzir 

emoções. Em vários momentos, eu pude perceber que a luta por direitos também pode 

ser violada, as melhores condições dependem de quem está no topo; em outras palavras, 

a maneira como o MST tratava de assuntos pertinentes diante dos seus interesses, 

mostrava como o Movimento reproduzia diferenças e classificava sujeitos tudo em prol 

da organização. Tais situações foram as que mais me incomodaram e instigaram em 

mim uma série de questionamentos que talvez nunca possam ser respondidos. Mas, 

ficam as perguntas: O que é o MST? A luta pelo acesso a terra é para todos? Que preço 

o militante paga por estar no MST ou por ser integrante? O MST não reproduz a lógica 

do capitalismo? A militância, de um modo geral, é dedicação exclusiva? Por que os 

militantes que estão na direção possuem tratamento diferenciado? Há muitas outras 

perguntas que não vão estar expostas aqui no texto, como também muitas situações que 

jamais irão ser mencionadas como maiores detalhes. 

Com todo desânimo e decepção que habitava a minha formação pessoal, social, 

profissional, continuei nas atividades, entretanto, limitei minhas idas ao acampamento e 

assentamento, os encontros e, por motivos de saúde, me ausentei do Movimento por um 

tempo, em que estava submetida a tratamento. 

Quando apresentei a monografia comuniquei à dirigente que pretendia sair da 

militância e ela não consentiu minha solicitação. De julho a novembro persisti 

firmemente na minha saída do MST e foram inúteis as tentativas e em uma dessas idas 

para casa, decidi não retornar para o alojamento. A saída foi em dezembro de 2009. Foi 

a única forma encontrada para me desengajar do Movimento, e algo que chamou 

atenção é que a militância do MST, em nenhum momento, me procurou para saber da 

minha ausência  e isso é algo que venho refletindo. Mas, compreendo a postura de 

Cláudia em não consentir na liberação, pois ela tinha convicção do quanto o MST podia 

me oferecer em termos de aprendizagem, de renúncia, de coragem, de determinação e o 

quanto também eu tinha a contribuir com a luta pela reforma agrária. Não era um ato de 
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privação e, sim de oportunidade, de poder amenizar as desigualdades sociais através da 

luta do MST.  

Sai da militância do Movimento, mas não abandonei o alojamento nem a 

militante Cláudia, continuamos amigas e nos encontrávamos com pouca frequência, 

mas com vínculo fortalecido. Permaneci apoiando o MST, quando realizavam algum 

evento em Santa Quitéria. E em 2011, Cláudia me convidou para trabalhar na 

assistência técnica pelo Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária 

(INCRA) a princípio rejeitei a proposta, porém a mesma insistiu inúmeras vezes e por 

fim aceitei. Fui trabalhar nos assentamentos de Boa Viagem e, após alguns conflitos, fui 

transferida para Madalena a fim de prestar assistência no assentamento 25 de Maio/São 

Joaquim (primeiro assentamento do MST no estado do Ceará). Lembro-me da primeira 

vez em que estive na comunidade Quieto na presença de lideranças e que não fui bem 

recebida por um erro da direção do MST. Foi bastante constrangedor. A ATER 

ocasionou muitos momentos e, principalmente, muitas reflexões e estranhamentos, pois 

a forma como escrevo não quer dizer que tudo era natural e harmônico. Antes mesmo de 

entrar, me sentia incomodada com aquela decisão. 

E foi no espaço de relações pessoais e políticas do assentamento que a pesquisa 

começou a ser pensada, notadamente com as muitas conversas com Eduardo Braga, que 

me levaram a uma reflexão e a identificação. Ao ouvir os seus relatos, parecia que tinha 

conhecimento dos meus sentimentos em relação ao MST. Nesse processo de 

desenvolvimento das atividades não só no assentamento, bem como no contato 

estabelecido novamente com o Movimento, tive algumas situações peculiares que 

causaram a minha saída tanto da assistência técnica como da organização. As conversas 

criaram inicialmente uma problemática motivada pelas minhas subjetividades e somente 

a partir do estudo foi percebido que as minhas emoções eram equivocadas, fazendo ver 

além do que meus interesses pessoais queriam. Foi uma experiência singular com 

muitas inquietações e com situações desagradáveis, mas que me permitiu fazer muitas 

reflexões sobre o MST, militância, trajetórias, inserções, a luta pela terra, a confiança, a 

desconfiança, o respeito com o outro, o compromisso e a falta de compromisso de uns. 

A trajetória constrói o militante ou o militante constrói sua trajetória?  

 

As ramificações do texto escrito 

 



 

 

41 

 

Este trabalho está subdividido nesta introdução, quatro capítulos e as 

considerações finais. O primeiro capítulo aborda a questão da terra no Brasil que remete 

a partir do movimento das Ligas Camponesas, por se aproximar um pouco do ideário do 

MST e por ser uma luta iniciada por volta da década de 40. Sequencialmente, o 

problema da terra no país se agravou com o período da ditadura militar, em que 

trabalhadores foram reprimidos e os confrontos se intensificaram. Com essa luta pela 

terra e no período de redemocratização política, o MST surge como um Movimento 

voltado para os trabalhadores rurais e com o objetivo de resolver o problema agrário. 

Ele vai se expandindo nacionalmente através do processo migratório e em 1989 faz seu 

pouso no estado do Ceará fazendo sua primeira ocupação no dia 25 de Maio com a fala 

dos interlocutores Eduardo e Vilanice, que estiveram nas primeiras reuniões e na 

ocupação, vindo a ser militantes. Algumas lutas antecederam a criação deste 

assentamento, que continua a luta de outros movimentos que existiram. Sua atuação 

também se conjuga com a de outros grupos; neste capítulo, explicito a participação da 

militância antes da sua consolidação.  

O segundo capítulo trata especificamente da relação da Igreja Progressista como 

processo formativo para o MST. Como a luta da igreja foi fator preponderante para a 

formação de militantes que se inseriram no Movimento. Ademais, trato aqui acerca de 

sua organicidade, seus dispositivos disciplinares que normatizam o sujeito a partir de 

sua inserção através das suas regras e disciplina. A mística como um dispositivo para a 

permanência na organização e de como ela se dá nas práticas cotidianas e nos rituais dos 

encontros.   

O terceiro capítulo traz na sua discussão as inserções no Movimento, podendo 

esta se dar de distintas formas, como reivindicar um pedaço de terra, pela escolarização, 

pela identificação com a luta dos Sem Terra, pela questão do trabalho, seja para dar um 

sentido na vida e mudá-la. A inserção possibilitaria ao sujeito ser componente de um 

movimento social que luta pela terra e, consequentemente, o engajamento militante no 

MST passa a ser a atividade do sujeito. Traz também como suas trajetórias foram sendo 

construídas com a inserção na organização a partir do campo e das entrevistas. 

Discutindo teoricamente sobre o fator de migração de militantes para a expansão do 

MST no Brasil e quais as exigências estabelecidas para ser militante, trazendo o enfoque 
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para o setor de formação e problematizando a disciplina como um requisito fundamental 

para o bom andamento da organização.  

O último capítulo aborda uma militância em movimento, mostrando que a luta 

pelo ideal de reforma agrária é constante, onde independe de estar inserido ou não no 

MST, é parte de sua trajetória de vida. A militância é algo permanente e o MST é um 

agente político que fez esse processo formativo no militante e ambos estarão 

interligados pelas ideias compartilhadas. E, por fim, as considerações finais que esta 

pesquisa trouxe e reafirma que os resultados mostrados é apenas uma parcela de 

contribuição para o meio acadêmico e para o próprio MST, trazendo a percepção de que 

outros estudos poderão ser feitos e trarão outros enfoques que complementarão esta 

pesquisa. 
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1. A luta pela terra antes do golpe militar 

 

A luta pela terra e os mecanismos criados em torno dessa luta não são novos. É 

um fator histórico-social que vem sendo construído desde quando o Brasil foi 

“descoberto” com a vinda dos europeus para terras que já eram ocupadas por 

populações indígenas, que tiveram seu território invadido e sua cultura transformada. O 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é oriundo dos movimentos que 

o antecederam; assim, ele não inicia o processo da luta pela terra, mas dá continuidade 

aos movimentos que na década de 80 encabeçaram a ideia, partilhando diferentes 

experiências e lutas dentro deste contexto, de que terra é um bem para todos os 

cidadãos. 

  Veremos a seguir que os mais diversos movimentos existentes no Brasil são 

formados por sujeitos que se tornam militantes não só na causa que defende, mas em 

outras que forem pertinentes com sua luta. A militância é o motor que leva sujeitos a se 

unir e lutar contra as formas de opressão, desigualdade, exploração, entre outras que 

torna o sujeito sem direitos.  As narrativas históricas de lutas acerca do MST, 

indubitavelmente levam à uma identidade e pertencimento ao Movimento. E segundo 

Chaves (2000): 

(...) a história do MST é repetidamente narrada em encontros, 

acampamentos e escolas do Movimento. Nessas narrativas o MST é 

sempre lembrado em contexto histórico, ou seja, no contexto da 

„história da luta pela terra no Brasil‟. Nelas o MST é situado a partir 

das referências de outros movimentos de luta por terra no país: no 

MST história é identidade. Ela não é apenas como referência remota, 

genealogia fóssil. A lembrança da história é cultivada e participa da 

construção da identidade do MST ao construir um repertório de 

símbolos e práticas – exemplos de luta, formas de organização, 

palavras de ordem, canções, heróis... – que são tomados por 

empréstimos de outros movimentos e amalgamados nas medidas desse 

novo movimento que é o MST. Além disso, a história da luta pela 

terra é apresentada como uma história do Brasil, de modo a imprimir à 

luta do Movimento um inextricável sentido de nacionalidade 

(CHAVES, 2000, p. 120). 

 

 

 O MST fomenta, por meio da história, o protagonismo cidadão, solidificando e 

evidenciando a força do coletivo, assumindo o papel de ator político social, na garantia 

de direitos, com a perspectiva de que, somente através da reforma agrária, é que se 

diminuem as desigualdades sociais e o problema da concentração de renda e de terra.   
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Vários movimentos surgem pelo Brasil na busca da garantia de direitos básicos, 

como serem iguais perante a lei, de frequentar os lugares sem discriminação social ou 

étnica, pelo acesso a terra sem o uso da exploração do trabalho e, inconformados com a 

escassez de alimentos, provocada pela concentração de renda onde impedia de outros 

terem acesso as mesmas condições que os proprietários. E é dentro desse panorama que 

nascem os movimentos formados por negros e camponeses com o intuito de garantir de 

um lado, a liberdade e de outro, o acesso a terra, além de outros objetivos que fossem 

condizentes com a realidade de ambos os grupos. E todos esses movimentos são 

formados por uma militância engajada que busca uma melhor qualidade de vida e que 

seus direitos sejam cumpridos. 

Assim nasce o Quilombo, um movimento de resistência, onde a liberdade era o 

objetivo principal. E nos quilombos, viviam alguns índios e trabalhadores 

marginalizados. O maior Quilombo da resistência foi Palmares, o movimento queria 

enfrentar e extinguir o sistema escravocrata existente e, dessa forma, muitos quilombos 

foram destruídos e construídos, numa luta contra o cativeiro. Arraial de Canudos, no 

estado da Bahia, foi um movimento social messiânico, no qual os camponeses não se 

submeteram a ordem coronelista e latifundiária imposta. Pode ser visto como o maior 

exemplo de resistência camponesa. No Quilombo índios e trabalhadores, e em Canudos 

camponeses, todos exercendo sua militância política de lutar pelo melhor do coletivo. 

Tais movimentos surgiram da necessidade de lutar contra as desigualdades 

sociais existentes e como forma de resistência em meio a situações que precisavam ser 

combatidas. A exemplificação retrata sujeitos na história do país que se mobilizaram na 

busca de direitos pela liberdade, acesso a terra para a moradia, plantio entre outros. E no 

contexto de 1930 e 1940 surge um movimento camponês que vai trazer como bandeira 

de reivindicação a luta pela reforma agrária que transformará a discussão da estrutura 

fundiária.  

As Ligas Camponesas se originaram a partir das antigas Ligas dos anos de 1945 

que foram oriundas do Partido Comunista do Brasil (PCB). Entretanto o partido 

comunista entrou na ilegalidade, ocasionando a extinção das primeiras Ligas. Apesar do 

episódio do partido os camponeses não cessaram a luta pela terra e melhores condições 

de trabalho, foram adiante transformando numa luta pela reforma agrária no país. 
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As ligas camponesas foram movimentos formados por camponeses do Nordeste, 

que iniciou seu processo de reivindicações e mobilizações no Engenho da Galileia, em 

Vitória de Santo Antão, sertão pernambucano, no ano de 1954. O movimento logo se 

expandiu por causa das condições políticas e sociais da época, que se mostravam 

favoráveis.  

A formação das Ligas Camponesas começou por volta de 1945. Neste 

ano acabava a ditadura do governo Vargas, que durou dez anos. As 

Ligas foram uma forma de organização política de camponeses 

proprietários, parceiros, posseiros e meeiros que resistiram à 

expropriação, à expulsão da terra e ao assalariamento. Foram criadas 

em quase todos os estados e organizaram dezenas de milhares de 

camponeses. Elas tinham apoio do Partido Comunista Brasileiro, do 

qual eram dependentes. Em 1947, o governo Dutra declarou o PCB 

ilegal e, com a repressão generalizada, as Ligas foram violentamente 

reprimidas, muitas vezes pelos próprios fazendeiros e seus jagunços. 

(FERNANDES, 2000 p. 33). 

 

Conforme Elide Rugai Bastos (1984) o “galileu simboliza o campesinato 

nordestino que vive próximo ao empreendimento capitalista”(BASTOS, 1984, p. 18), o 

galileu é o fator preeminente que dificulta a expansão do capitalismo, e a luta pela terra 

converte-se numa luta pelos direitos, transforma-se na  luta pela cidadania. 

Ainda de acordo Bastos (1984) a luta dos galileus se debruça na questão do 

desenvolvimento do capitalismo, que passa a ser a luta do trabalhador rural contra o 

trabalho de exploração no campo na figura do parceiro, arrendatário, foreiro etc. José 

dos Prazeres,
17

 percebendo a necessidade de uma melhor organicidade, propôs a criação 

de uma sociedade, com o nome de Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de 

Pernambuco (SAPP) com as seguintes finalidades: fundar uma escola que 

proporcionasse uma educação aos camponeses; constituir um fundo funerário evitando 

que os camponeses falecidos não fossem despejados em covas de indigentes, pois se 

tinha a prática do caixão emprestado; e, por fim, reivindicar assistência técnica 

governamental e criar uma cooperativa que livrasse os camponeses do domínio do 

latifundiário.  

Os camponeses do Engenho da Galileia trabalhavam em regime de foro “que 

pagam a renda da terra em dinheiro, e que se assalariam periodicamente e usam a força 

do trabalho” (BASTOS, 1984, p. 32), renda que é paga pela terra que cultiva. O foreiro 

em outros locais é chamado de arrendatário. Os camponeses usavam sua força de 

                                                           
17

 Dirigente da antiga Liga de Iputinga dos arredores de Recife e foi um dos fundadores das Ligas 

Camponesas.  
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trabalho para pagar ao senhor pela terra ocupada concedendo alguns dias de trabalho 

gratuito, dependendo do acordo estabelecido. A forma de pagamento recebe o nome de 

cambão ou condição (BASTOS, 1984), que se caracteriza na exploração do latifúndio 

contra o camponês e inicia-se a partir de então a luta do trabalhador rural contra toda 

forma de exploração. 

Francisco Julião de Paula, deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), foi procurado pelos foreiros de Galileia para os defenderem contra a ação 

judicial impetrada por Oscar de Arruda Beltrão, presidente de honra da associação. Foi 

advertido de que o movimento tinha proposta comunista e pediu a expulsão dos 

camponeses que trabalhavam na terra há muitos anos. Com o ato do proprietário, os 

foreiros recorreram em busca de apoio e respaldo jurídico, que encontraram em 

Francisco Julião. 

Francisco Julião era conhecido por defender as causas de camponeses, mas 

sempre em casos isolados. Através da defesa jurídica a favor dos galileus, o movimento 

torna se conhecido. Francisco Julião passa a ser um militante da causa dos camponeses, 

que leva o movimento a se expandir para alguns lugares do Brasil. Passando de 

associação para Ligas Camponesas, como já mencionado, teve uma grande aproximação 

com as ligas fundadas pelo Partido Comunista. Em meio a essa luta, o camponês 

assume o caráter político, pois se mobiliza na busca pela reforma agrária que seria no 

momento apenas uma luta local, mas que logo ganharia repercussão nacional e 

internacional. E, assim, no quadro político que o país vivenciava, 

Gestou-se uma outra concepção de reforma agrária, que tinha por 

porta-voz a principal liderança das Ligas Camponesas, Francisco 

Julião. Partindo de análise semelhante feita pelo PCB sobre a situação 

do campo, Julião acreditava que a reforma agrária, quebrando o poder 

do latifúndio e introduzindo o campesinato como ator político crucial, 

constituía o primeiro passo para uma revolução socialista no país. Não 

seria, pois, possível contar com o apoio de nenhum segmento da 

burguesia a essa luta. (MEDEIROS, 1993, p. 5) 

 

 

Com a desapropriação do Engenho da Galileia, em 1959, através da Assembleia 

Legislativa de Pernambuco, as Ligas foram se vertendo regionalmente e por outros 

estados do Nordeste, momento em que seu projeto inicial sofre alterações, passando a 

lutar pela reforma agrária. A desapropriação da Galileia entusiasmou as lideranças 

camponesas a idealizar seu projeto, levando-as a crer que estas conseguiriam almejar o 

desejado, por meio da luta e resistência contra o desenvolvimento do capitalismo no 



 

 

47 

 

campo. E é com a desapropriação do Galileia que há uma expansão das ligas em 

Pernambuco e nos estados do Nordeste.  

Francisco Julião foi uma das grandes lideranças das Ligas juntamente com José 

dos Prazeres. As ligas camponesas são consideradas o mais importante movimento pela 

reforma agrária no Brasil antes do golpe militar de 1964. Leonilde Sevolo de Medeiros 

(1989) corrobora com essa leitura dizendo que as ligas são vistas como um símbolo das 

lutas dos trabalhadores camponeses, além de que era um movimento que ia às ruas, 

promoviam marchas, comícios e congressos, que tinha como debate a questão da 

natureza, da propriedade da terra e a necessidade da reforma agrária no país, para que 

não existisse o monopólio da terra e a subordinação do trabalho ao proprietário. 

Nos anos 60 e 61, as Ligas ganham suporte nacional e reconhecimento da força 

do movimento que foi possível não apenas pela conquista do Galileia, mas pela atuação 

das lideranças no 1º Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. 

Além da conquista, foi possível que o movimento camponês envolvesse seus líderes em 

encontros de trabalhadores rurais e que discutissem a pauta de reivindicações dos 

camponeses, como ter sua terra para o cultivo sem prestar serviços ou pagamentos ao 

dono da propriedade. 

Segundo Bastos (1984) existiram dois elementos responsáveis para a 

multiplicação das Ligas: “interesse da burguesia industrial na reforma agrária e o 

conhecimento, pelos camponeses, dos acontecimentos da revolução cubana” (BASTOS, 

1984, p. 67). Acreditava, portanto, que com a realização da reforma agrária haveria 

algum proveito, e que com os camponeses a par de como tinha se dado o processo da 

revolução cubana seria uma inspiração para que, por meio do movimento camponês,  

uma transformação na estrutura agrária do Brasil fosse realizada. 

As Ligas Camponesas, após suas mobilizações e a sua consolidação em seu meio 

como um movimento organizado, propõem uma reforma agrária radical assumindo 

como principal objetivo a luta camponesa, pois sua consistência é de caráter ideológico 

e político. E com o amadurecimento ideológico e o posicionamento radical dos líderes, 

o movimento camponês começa a sofrer repressão dos grupos conservadores. A partir 

do momento em que a radicalização passa a ser o fator ideológico do movimento e a 

prática dos discursos dos líderes, as Ligas são reprimidas. E então, crescem as formas de 

resistência e os proprietários de terra vão buscar meios de defesa contra as invasões 
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adquirindo armamentos, ocasionando uma série de assassinatos dos integrantes das 

Ligas. 

O movimento das Ligas Camponesas ganha uma repercussão nacional. 

Fortalece-se a partir do momento em que os camponeses veem o movimento como um 

aporte de transformação da questão agrária do país, expandindo-se regionalmente em 

Pernambuco e nos estados do Nordeste. Contudo, seu projeto político é metamorfoseado 

no momento em que deixa de ser uma luta pela terra numa luta pela reforma agrária e 

dessa reforma agrária assume uma nova faceta, que é a ocupação.  

Desse contexto político, em 1961, João Goulart, assume a presidência do país, 

após a renúncia de Jânio Quadros. Goulart tinha como proposta política mobilizar os 

trabalhadores do campo e da cidade em torno das reformas de base, ou seja, reforma 

tributária, educacional, bancária, administrativa e reforma agrária. Mas dentro dessas 

reformas proposta pelo presidente, uma desagradava aos grupos conservadores, que era 

a reforma agrária. Goulart teve uma aproximação com as Ligas Camponesas, criando o 

estatuto do trabalhador rural, com a finalidade de estabelecer direitos iguais para os 

trabalhadores rurais e urbanos.  

Em 1962, Goulart instiga a sindicalização no campo, como mecanismo para 

conter a mobilização agrária que vinha ocorrendo, e assim as Ligas enfrentam um 

enfraquecimento no interior do movimento, pois a legislação permitia que cada 

município tivesse apenas um sindicato e as cartas sindicais só seriam liberadas pelo 

PCB ou pela igreja. Isolando e enfraquecendo as Ligas. Segundo Medeiros (1989): 

 

“Goulart... compreendeu que só havia uma maneira de frear o impulso 

do homem do campo: sindicalizá-lo para submetê-lo ao controle do 

próprio governo”, nem por isso deixou de recomendar a 

sindicalização. No célebre documento Bença-mãe, datado de 1962, 

insistia que onde houvesses uma Liga se criasse um sindicato e onde 

houvesse um sindicato se criasse uma Liga. Colocava-se, então, a 

questão muito mais de disputa de uma dada orientação política do que 

negar um instrumento de organização que, de resto, se generalizava, 

com o apoio do Estado. (MEDEIROS, 1989, p. 79). 

 

 

As Ligas assumiram uma concepção organizacional e política de um partido 

agrário deixando de ser uma associação campesina. O movimento camponês incumbe-

se a uma reestrutura que transforma novamente o projeto político focalizando cada vez 

mais na reforma agrária radical de que a terra é um bem e deve pertencer quem nela 
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trabalha, sendo que os integrantes não seriam apenas camponeses, mas pescadores, 

mulheres, desempregados. Um novo grupo de pessoas poderia ser membro das Ligas, 

contanto que aceitasse o princípio da organização, que era a reforma agrária radical. De 

acordo com Medeiros (1989): 

(...) as Ligas Camponesas firmaram uma imagem de radicalidade e de 

ação fora dos limites institucionais. No entanto, grande parte de sua 

trajetória foi marcada pela defesa dos trabalhadores na justiça, usando 

o instrumental legal existente. Isso não impedia de romper com uma 

determinada ordem, quando levavam os tradicionais senhores aos 

tribunais ou transformavam as praças em locais de suas manifestações. 

E somente no seu período final que as Ligas partiram para as ações do 

tipo ocupações de terra, em Pernambuco e na Paraíba. (MEDEIROS, 

1989, p. 79). 

 

 

As Ligas, no seu contexto histórico entre 1954 a 1964, colocaram em pauta 

problemas de grande relevância para a compreensão da história brasileira no que tange a 

questão agrária. Pôs em discussão e também em prática, a luta pela terra, e logo em 

seguida, a luta pela reforma agrária e, no desenrolar dos acontecimentos, o movimento 

camponês inicia as ocupações nas propriedades dos senhores de terra. A reforma agrária 

era o fator preponderante de reivindicação do movimento.  

A partir do momento que o movimento ganha expansão começa, em seguida, a 

sofrer um deslocamento, se configurando como um partido agrário e os foreiros não se 

reconheciam mais nas mobilizações que vinham ocorrendo no Nordeste e em outros 

locais do Brasil. Colocaram em segundo plano os galileus. Portanto,  

 

(...) a história das “ligas” é indispensável à compreensão do ocorreu 

no Brasil em 1954-64. Alias, os seus ensinamentos históricos e 

teóricos transbordam dessa época. Primeiro, as “ligas” recolocam a 

questão agrária em forma totalmente nova, tão forte que põem em 

causa a forma do Estado. O campesinato e o proletariado agrícola 

rompem o elo agrário do bloco de poder que prevalece no controle do 

Estado brasileiro desde 1930. Segundo, a emergência das “ligas” e os 

seus desenvolvimentos subsequentes, em âmbito regional e nacional, 

mostram como se efetivam as articulações entre o movimento social, 

expresso pelas “ligas”, e os partidos políticos, tais como PTB, PCB e 

outros, além da Igreja. Terceiro, a história das “ligas” abre, em forma 

surpreendente, a questão da revolução de base operário-camponesa. 

Sob diferentes aspectos, os desenvolvimentos das “ligas” colocam em 

termos às vezes surpreendentes, algumas das condições básicas da 

revolução socialista no Brasil. Aliás, o golpe de Estado de 31 de 

março reage também à conjuntura pré-revolucionária que se esboçava 

nessas lutas. (BASTOS, 1984, p. 117). 
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Além das Ligas, existiam outros grupos que estavam se organizando em prol da 

luta dos camponeses como o PCB, um partido que apoiava a luta dos camponeses e, em 

1954, criou a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas (ULTAB), com a 

finalidade de gerenciar as associações camponesas. Como os líderes não eram 

camponeses, mas trabalhadores indicados pelo PCB, a ULTAB não se implantou em 

Pernambuco nem no Rio Grande do Sul. No primeiro, as Ligas estavam organizadas e 

no segundo, existia o Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER).  

A ULTAB reunia muitos sindicatos, e promoveu vários encontros regionais, os 

mais relevantes foram: o Congresso, que reuniu inúmeras organizações de trabalhadores 

rurais, que tinha como princípio discutir os problemas da classe e elaboração de um 

plano comum para atuar frente às problemáticas apresentadas. O outro foi a 1ª 

Conferência Nacional, debatendo acerca da reforma agrária e as dificuldades que a 

organização dos trabalhadores rurais vinham enfrentando (BASTOS, 1984; 

MEDEIROS, 1989). 

O PCB se preocupava com as associações, cuidando para que cada unidade 

programática articulasse as bandeiras do partido com as reivindicações da luta dos 

trabalhadores. Algo de difícil organização para o PCB, por assumir conotações 

diferentes. O partido no início dos anos de 1950 tinha como discurso confiscar as terras 

dos latifundiários e distribuir gratuitamente aos camponeses sem terra ou com pouca 

terra (MEDEIROS, 1989). 

A reforma agrária radical também era a bandeira defendida pelo PCB que 

entendia que, por meio dela, haveria uma transformação na estrutura agrária, com a 

liquidação do monopólio da terra e das relações de trabalhos estabelecidas pelo 

capitalismo. Contudo, a reforma agrária do PCB era bem distinta da proposta das Ligas, 

abrangendo na sua linha política todos aqueles que queriam combater o  chamado 

imperialismo norte-americano.  

No desenrolar da articulação política começaram as divergências entre o líder 

das Ligas. Francisco Julião, que havia feito uma viagem a Cuba, organizava o 

movimento camponês em solidariedade aos acontecimentos da revolução cubana e 

inspirado por esta, enquanto o PCB mostrava-se contrário aos ideais das Ligas, pois 

estava focando na campanha eleitoral para a presidência da república. A reforma agrária 

passou a ter várias facetas, pois cada movimento a via de uma forma diferenciada. 
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Assim, ULTABs e Ligas Camponesas começaram a divergir em relação ao projeto de 

reforma agrária. Sucintamente Silva (2007) explicita que:  

 

A Reforma Agrária passou, então, a ser objeto de dissenso entre as 

principais organizações que a propunham, cada uma das quais com 

um projeto distinto: a ULTAB via a Reforma Agrária como uma 

passagem indispensável e não como um fim em si mesmo, enquanto 

as lideranças das Ligas consideravam a reforma agrária como algo a 

ser alcançado de imediato, como um passo para uma “revolução de 

conteúdo socializador” (SILVA, 2007, p. 39) 

 

 

Ao compartilhar de ideologias distintas, a ULTAB não se consolidou no Rio 

Grande do Sul, onde já tinha o MASTER. O movimento contou com o apoio do PTB na 

figura do prefeito e do deputado estadual Ruy Campos, e surge da resistência de 

trezentas famílias de posseiros em Encruzilhada do Sul. Quem compunha o MASTER 

era: os assalariados, o parceiro, o peão e os pequenos proprietários. E começou a 

organizar os acampamentos, fenômeno que o distinguia dos outros movimentos.  

Porém, o MASTER não conseguiu se constituir como movimento autônomo, 

tendo se enfraquecido, um movimento social que permaneceu num curto período de 

tempo na luta pela reforma agrária, até o ano de 1964. Foi um movimento que deu 

margem para o desenvolvimento do MST no sul do país, de modo especial nas   

estratégias de luta,  como os acampamentos (SILVA, 2007). 

Neste contexto, primeiramente foram criados os sindicatos, como forma de 

regulamentar as organizações, mas já com o intuito de transformá-los em federações e 

confederação. Assim, vinte e nove federações distribuídas em dezoito estados decidiram 

pela criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), 

que se torna, assim, a primeira entidade sindical do campo em caráter nacional e 

reconhecida legalmente. Sua criação foi possível com a junção dos integrantes reunidos 

do PCB, do clero, do PTB e da ULTAB.  

A CONTAG só foi reconhecida legalmente a partir de 1964, com o 

compromisso de ampliar os sindicatos, a unidade do movimento e a “encampação das 

resoluções do Congresso de Belo Horizonte”. Dois meses depois aconteceu o golpe 

militar e mudaram os caminhos das lutas trabalhadoras e do sindicalismo rural 

(MEDEIROS 1989). Sendo assim, a luta pela reforma agrária é apontada como um dos 
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motivadores principais, senão o principal fato para que os grupos conservadores 

decretassem o golpe de 64. 

As lutas dos anos 50 e início dos anos 60 constituíram uma identidade política 

ao camponês, bem como uma nova bandeira política, a saber, a reforma agrária, que 

trazia um conjunto de demandas. Nesse período que antecede ao golpe, os trabalhadores 

estavam conquistando espaços de luta, mobilizando camponeses e trabalhadores para o 

projeto político de acesso, não somente a terra, mas a realização de uma reforma 

agrária, onde o latifúndio fosse extinto. Contudo, o golpe militar interrompeu o 

desenrolar das bandeiras de luta dos trabalhadores rurais e alterou o rumo que todas as 

organizações estavam tomando. Muitos desses movimentos foram extintos pelo clima 

de repressão experimentado no Brasil durante esse período político.  

 

 

1.1 A questão da terra no período militar 

 

A política agrária da ditadura militar iniciou-se por um anteprojeto 

desenvolvido antes do golpe militar pelo grupo do Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes) e do Instituto Brasileiro de Ação 

democrática (Ibad), esses grupos tinham como objetivo se contrapor a 

ação política do governo Goulart e às mobilizações dos grupos 

populares. (SILVA, 2007, 40-41). 
 

 

Com o golpe militar instituído no país, a problemática agrária sofreu profundas 

transformações e os movimentos em prol da reforma agrária ou da luta dos 

trabalhadores foram duramente reprimidos. Os conflitos por terra se intensificaram, 

aumentaram os despejos e o êxodo rural. Por outro lado, o governo militar iniciou as 

reformas já propostas por Goulart, e uma delas foi a reforma agrária, que se constitui 

legalmente através do Estatuto da Terra, visando o progresso e a modernização no 

campo.  

A Igreja Católica foi de suma importância para a concretização do golpe militar, 

pois com seu apoio os militares puderam se instituir no poder para governar o Brasil, 

conforme os ditames de sua política. A ideia era combater o comunismo que se 

alastrava pelo país e o crescimento dos movimentos sociais contrários ao pensamento da 

classe dominante, no decorrer dos anos de 1960. 
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O que a classe dominante queria era adequar o desenvolvimento do Brasil a 

partir do argumento da necessidade de investimento no setor econômico, o que veio 

acompanhado por forte repressão política.  O preço pago foram prisões, torturas, 

interrogatórios e censura. Para os militares, a repressão seria uma forma de manter a 

estabilidade política e segurança contra aqueles que se mostram em oposição ao regime 

Um período marcado por tensão e perseguição. As sedes de Ligas e de sindicatos 

foram fechadas, as lideranças quando não foram perseguidas, foram presas, algumas 

assassinadas, e outras conseguiram se exilar. Nas áreas de conflitos, os militares 

ocuparam o espaço e os despejos voltaram acontecer sem nenhum tipo de resistência 

(MEDEIROS, 1989). 

Somente em novembro de 1964 o projeto de Estatuto da Terra foi aprovado pelo 

Congresso Nacional, com a emenda constitucional que previa pagamento das terras 

desapropriadas com títulos da dívida agrária. De acordo com essa interpretação, o 

Estatuto da Terra visava promover a melhor distribuição de terra para atender os 

requisitos de justiça social e aumento da produtividade.  Tanto o minifúndio  quanto o 

latifúndio eram vistos como obstáculos para o desenvolvimento do campo rural 

brasileiro.  

No momento que o estatuto da terra foi aprovado abriu-se um leque de 

oportunidades para que as reivindicações dos trabalhadores rurais fossem atendidas.  

Essa seria a forma de fazer a reforma agrária no país. Entrementes, esse processo não 

seguiu a legislação. A realização de uma reforma agrária inquietava a classe rural, uma 

vez que suas terras poderiam ser desapropriadas para a redistribuição. Salienta-se 

também que o Estatuto não era óbvio, conforme Silva mostra (2007):  

 

A burguesia rural que ainda possuía um forte poder político se opôs a 

qualquer ideia de Reforma Agrária, mesmo nos moldes pretendidos 

pelo governo, visto que esta representava um questionamento da 

propriedade da terra. Destarte, as tentativas de formulação de uma 

política de Reforma Agrária não se concretizaram e o Estatuto da 

Terra sofreu diversas alterações que comprometeram sua aplicação. 

Dentre elas, o parágrafo que definiu que só poderiam ser 

desapropriadas as terras improdutivas. Como não foram estabelecidas 

as características do que seriam as terras improdutivas, essa lei deu 

margem a diversas interpretações e muitas desapropriações não 

puderam ser efetuadas, pois os proprietários recorreram a esse artigo 

(SILVA, 2007, p. 41-42) 
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A aprovação do documento não trouxe muitos resultados para a questão da 

reforma agrária, já que o governo desapropriou apenas algumas poucas propriedades.  

Isso mostra que não houve transformação na estrutura fundiária. Quando foi criado o 

Estatuto da Terra criava-se concomitante a ele o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA), órgão a serviço da Presidência da República e o Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (INDA
18

), órgão que realizava suas ações vinculadas ao 

Ministério da Agricultura (MEDEIROS 1989). Nesse mesmo período também o 

governo colocou em ação os projetos de colonização na região da Amazônia, porque a 

área  que estava sendo ocupada seria uma forma de manter os estrangeiros no Brasil. Foi 

um longo processo para que a Amazônia fosse ocupada, o que ocorreu mais por 

imposição do governo.  

A ditadura militar foi um período de muitas greves e de grande importância para 

que os sindicatos se reconstituíssem, ainda que alguns tenham sido fechados, ou sofrido 

intervenção por parte do Estado. O período foi de luta e, mesmo com toda a repressão 

sofrida e com trabalhadores que se recusavam a participar das reuniões promovidas, os 

sindicatos estavam lutando para garantir alguns dos direitos que haviam sido 

conquistados antes do golpe, pois o momento que antecedeu as repressões foi o período 

de maior fortalecimento da luta.  

Ainda no contexto do golpe, algumas federações se reorganizaram e a CONTAG 

foi suspensa formalmente, sendo convocadas novas eleições. O grupo vencedor das 

eleições da CONTAG tinha como objetivo concretizar a reorganização do sindicalismo 

no país, levando em conta as bandeiras de luta dos trabalhadores, que eram sobretudo a 

defesa dos direitos, a reforma agrária e a previdência social. O boletim do Trabalhador 

Rural foi um mecanismo importante para a divulgação dos direitos que faziam 

referência tanto às causas trabalhistas (previdência social para que os trabalhadores 

tivessem uma aposentadoria), como ao acesso a terra e melhores condições para viver 

no campo.  A previdência social tinha como base o Estatuto do Trabalhador Rural,  de 

1963, que só foi implementado quatro anos depois e oferecia a assistência médico-

social. Em 1971, criou-se o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, conhecido 

como FUNRURAL, que proporcionava aposentadoria por velhice ou invalidez, além de 
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 É do INDA que originou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) agosto de 

1970.  
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pensão, auxílio funeral, serviços de saúde e social. Com esse programa foi possível a 

instauração do que se pretendia com a previdência. 

 

(...) reivindicava a reforma agrária, “questão de justiça social para 

responder a um povo faminto e desesperado para fixá-lo na terra, 

matar-lhe a fome e livrá-lo dos laços de exploração e injustiça... que o 

processo de reforma agrária seja desencadeado em primeira instância 

pelas suas consequências sociais de redistribuição de renda, através da 

melhor distribuição da terra, criando milhões de empregos, abrindo as 

fronteiras do mercado interno à metade da população nacional 

marginalizada da economia de mercado e que a curto e médio prazos 

nunca encontraria colocação nos setores secundário e terciário...” 

(MEDEIROS, 1989 p. 93). 

  

 

A reforma agrária era a maior bandeira de reivindicação do país antes mesmo do 

golpe. A cobrança era constante e exigia-se que a legitimasse em termos legais para que 

o camponês não saísse do campo, pois a sua permanência no campo geraria um 

ambiente de justiça social. O entendimento era de que a realização da reforma agrária 

solucionaria os problemas da miséria que se alastrava nas cidades. O trabalhador rural 

se fixaria no campo e buscaria a subsistência por parte do governo.  

Não obstante, como afirma Fernandes (2000), o golpe militar significou um 

retrocesso para o país e a desigualdade social aumentou gradativamente, através das 

políticas de concentração de renda, que levou a população à miséria e promoveu o 

maior êxodo rural da história, devido a expropriação e expulsão. Produziu, assim, um 

novo personagem que lutava tanto pela terra como pela reforma agrária: o boia-fria. 

Nos anos da ditadura militar a luta pela terra continuou, embora levando em 

conta todos os ataques contra os movimentos sociais, alvos constantes da máquina 

repressora do regime. Nesse período, começaram as primeiras ocupações nas 

propriedades dos senhores de terra, não como movimento organizado, mas sob a 

influência da ala progressista da Igreja, que resistia à ditadura.  

Os trabalhadores não cessaram de lutar pela terra e realizavam as ocupações 

como meio de pressionar o governo para a concretização da reforma agrária no Brasil. E 

na noite de 7 de setembro de 1979, cento e dez famílias entraram pela gleba
19

 Brilhante 

e acamparam na Macali, que era parte do Complexo da Fazenda Sarandi, Ronda Alta, 

                                                           
19

 “eram terras remanescentes da antiga fazenda Sarandi localizada no município gaúcho do mesmo nome 

e que foi desapropriada em 1962 pelo governador do Rio Grande do Sul no período, Leonel Brizola”. 

(SILVA 2004) 
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no Rio Grande do Sul. Esta fazenda já havia sido ocupada anteriormente, numa ação do 

MASTER, que tinha como proposta a reforma agrária.  

 

1.2 A gestação de um movimento social na luta pela reforma agrária 

 

Enquanto dormiam as consciências 

Nós nos levantamos  

e dissemos com os passos 

Que era possível vencer. 

A terra se fez conhecimento 

E no sopro da vontade de pari-lo 

Se transformou em canto 

Para sentir o dia de nos ver acontecer. 

Como brotos da cepa dos direitos 

Surgimos, para marcar o fim da tempestade 

Em que as idas e vindas teceram a liberdade 

Esculpindo na consciência o ser de um novo jeito. 

Os sacrifícios são dores engolidas pela teimosia 

De fazer com as mãos um tempo novo 

Nada pois pode medir esta importância 

De quem se levantou contra a ignorância  

Para polir a alma e os sonhos de um só povo. 

(Ademar Bogo) 

 

É com a ocupação das glebas que se inicia o processo de formação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Fernandes (2000) afirma que a 

gênese do MST não pode ser vista apenas por um momento ou ação isolada, descolada 

de um contexto histórico anterior, uma vez que há todo um conjunto de outras lutas pela 

terra que o antecederam. 

Debora Lerrer apud Carla Reicher (2011) traz uma definição importante do 

MST: “Novo Movimento Social com caráter revolucionário, o que pressupõe um 

“engajamento total” que é característico de tais movimentos revolucionários”. De 

acordo com Lerrer (2008) é um movimento que busca superar as desigualdades 

existentes na sociedade. Através da ocupação do latifúndio, acampando e passando 

longos períodos até conseguirem a emissão de posse. Busca com suas ações se expandir 

nacionalmente, ampliar seus quadros de referências, com intuito de formar novos 

militantes para realizar as ocupações e, desta forma, efetivar a reforma agrária.  

Os sujeitos militantes devem ter como premissa esses objetivos do movimento, 

que norteiam a formação do militante, direcionando suas ações e forma de pensar. Tais 

sujeitos precisam ter em mente que não se constrói uma sociedade marcada pela 
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dicotomia exploradores/explorados e, portanto, no MST não deve existir diferenças 

entre a militância, porque é a partir da relação militante que se pensa e se ajuda a 

construir uma nova sociedade. A terra é um bem de todos e não podemos ter distinção 

de classes para o seu livre acesso. A justiça social e a igualdade devem combater toda e 

qualquer forma de opressão e exploração. A mulher e o homem são iguais, isto quer 

dizer que não pode haver diferenças na participação. Os objetivos são formas de 

organização e o militante precisa seguir fielmente a cartilha do movimento. 

Após a ocupação das glebas Macali, Brilhante, no Rio Grande do Sul e a fazenda 

Burro Branco, Santa Catarina, o MST foi se moldando, agregando novas pautas, e 

propondo temas no congresso, tendo a reforma agrária como uma transformação social. 

João Pedro Stédile
20

, reconhecido como um dos fundadores do MST e  

atualmente dirigente nacional, relata como vê o momento para a ocupação na Fazenda 

Sarandi,  

 (...) com todo aquele clima de ditadura militar, eu fazia reuniões 

praticamente sigilosas com os agricultores. No dia 7 de setembro de 

1979, resolvemos ocupar dois latifúndios. Eram terras públicas que o 

governo escondia da opinião pública e arrendava ilegalmente a dois 

latifundiários. Ambas eram reminiscências de um projeto de reforma 

agraria do Leonel Brizola, realizado em 1962. Eram parte de uma 

fazenda que o Brizola havia desapropriado. Quando veio a ditadura 

em 1964 ainda não se tinha completado o processo de distribuição das 

terras da fazenda. O que o governo do Estado e os militares fizeram? 

Pegaram duas dessas áreas grandes, uma de 1.400 hectares e a outra 

de 1.700 hectares e arrendaram para filiados políticos, fazendeiros, 

que ocuparam as áreas ilegalmente. Fizemos a ocupação da Granja 

Macali e da Granja Brilhante, com as famílias originárias do conflito 

com os índios (STÉDILE, 1997 p. 71). 

 

 

A ocupação das glebas já havia sido iniciada quando MASTER, nos anos 60, 

organizara os acampamentos e a luta dos trabalhadores pela terra tinha um propósito de 

reivindicação, a construção da democracia. Ocorreram tanto mobilização como 

articulação dos trabalhadores Sem Terra para que houvesse a ocupação das glebas. Ao 

ocuparem a fazenda, os trabalhadores fincaram na terra uma cruz, com o significado de 

sofrimento e de vitória. Além da cruz pregaram a bandeira do Brasil, pois na ocasião 

comemorava-se o dia da pátria. Por meio da ocupação, reivindicavam visibilidade e 

reconhecimento enquanto cidadãos (FERNANDES, 2000).  

                                                           
20

 Stédile é um dos militantes do Movimento e também é um dos escritores do MST. Tem uma série de 

textos ou livros escritos discorrendo sobre a história do MST vinculada com a ideia de reforma agrária, 

estrutura do movimento e assuntos que estejam relacionados com a questão fundiária.  
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O número de acampados começou a aumentar e a terra não foi suficiente para 

assentar todas as famílias da fazenda Sarandi. Dessa forma, os remanescentes ocuparam 

a Fazenda Anoni, em 1980. E outras ocupações ocorriam no interior do país, 

reivindicando a desapropriação das terras improdutivas e a realização da reforma 

agrária. Quanto mais se lutava para criminalizar e perseguir politicamente os 

movimentos, mais aumentava a resistência dos trabalhadores nas mobilizações que se 

espalhavam pelo Brasil.  

Ilse Schere-Warren (1993) afirma que os acampamentos têm servido de exemplo 

para a forma de ação política que vem sendo desenvolvida e a resistência é fator 

indispensável, pois muitas vezes as ocupações podem resultar num processo de mais de 

um ano. E a forma de luta é dessemelhante dos movimentos camponeses do passado, 

contudo também se caracterizavam pela resistência, uso da violência física e uma 

consciência messiânica que lhe permitia projetar o futuro.   

Medeiros (2004) complementa que os acampamentos e ocupações do MST são 

uma das características de sua ação, que é acompanhada de toda uma simbologia, 

também passando a ser usada pelo sindicalismo rural. É uma prática inovadora de luta 

pela terra, constituindo-se numa nova forma de pressão para a realização da reforma 

agrária, impondo negociações e obrigando o Estado a se posicionar frente à causa dos 

trabalhadores, tendo como fim a constituição de políticas públicas para o campo. 

Com a ocupação da Anoni, inicia-se o acampamento chamado de Encruzilhada 

Natalino. A ação representava o cruzamento de dois projetos políticos distintos para o 

campo brasileiro. De um lado a concentração fundiária, a expropriação, a expulsão da 

terra, a fome, a miséria e, do outro lado, os trabalhadores resistindo e acreditando na 

conquista da terra e do trabalho.  

O conflito entre os camponeses e militares tem raízes históricas, pois a 

encruzilhada se tornaria um espaço político que proporcionou o encontro entre Sem 

Terra e o governo em todas as suas instâncias. Foi o primeiro acampamento em que as 

barracas de lonas foram montadas nas margens da estrada. 

Segundo Telmo Marcon (2016) o acampamento “constituiu-se ao longo da RS 

342, que liga Passo Fundo a Ronda Alta, numa encruzilhada que dá acesso ao município 

de Sarandi/RS. A identificação do acampamento é devido ao fato de que, nesse local, 

havia um armazém colonial de Natálio Verardi” (MARCON, 2016, p. 4) e o primeiro 
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colono também se chamava Natálio. Foi o resultado de famílias remanescentes da 

ocupação da Gleba Brilhante e começou em dezembro de 1980 e 

 

Em maio de 1981, estimava-se que havia em torno de 600 famílias 

acampadas ao longo de mais de dois quilômetros, no lado direito da rodovia 

no sentido Passo Fundo-Ronda Alta. No outro lado da estrada, havia uma 

grande propriedade rural com pastagem e gado. Nesse período, o 

acampamento começou a chamar atenção das autoridades governamentais, 

inicialmente, do governo estadual que atuou em três grandes frentes: a) 

realizando cadastramento das famílias com o objetivo de saber se os 

acampados eram sem terra ou aproveitadores; b) aumento do efetivo da 

brigada militar para impedir que outras famílias acampassem; c) 

intensificando campanhas contra os sem terra, acusando-os de serem 

proprietários de terra, oportunistas e vadios (MARCON, 2016, p.5). 

 

 

O acampamento “Encruzilhada Natalino” foi determinante para o surgimento do 

MST e sua militância, sendo os militantes personagens estratégicos do Movimento para 

o andamento da luta, pois são os responsáveis por articular as famílias e ações quando 

necessário, sem deixar a luta cessar.  

O MST é formado por todos os movimentos que o precederam, como Canudos e 

Contestado, Trombas e Formoso. Para Silva (2004) essa continuidade mostra que a 

militância usa o passado para legitimar as ações do presente. Todavia Macali se destaca 

pela repercussão e pela vitória. Fernandes e Stédile (1999) explicitam que “o 

movimento surgiu da expulsão dos colonos que viviam na reserva indígena dos 

kaigangs” (FERNANDES e STÉDILE, 1999, p, 24).  

 

Natalino foi uma escola. Muitas das ações de resistências construídas 

nessa luta foram referências principais na troca de experiências com 

outras lutas que aconteciam em todo o Brasil. Foi um exemplo de uma 

luta e resistência que animou os trabalhadores. Como símbolo de 

resistência, os sem-terra fizeram uma cruz rústica. Começaram a 

receber apoio e contribuições de sindicatos de várias categorias de 

trabalhadores, de comunidades de diversas paróquias, de alguns 

prefeitos, de agricultores e estudantes. De modo que na festa da 

Páscoa comemoraram a caminhada e colocaram escoras na cruz, que 

tinham os nomes das entidades que auxiliavam na luta. No princípio, a 

cruz era fincada na terra. Depois, com as ajudas que receberam, a cruz 

passou a ser sustentada pelas escoras que simbolizavam os apoios. 

Assim, sempre que havia uma manifestação, a cruz era transportada e 

era mantida em pé pelas escoras. Durante o período do acampamento 

morreram cinco crianças e as famílias colocaram cinco faixas brancas, 

representando as suas presenças na luta pela terra (FERNANDES, 

2000, p. 56). 
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O acampamento Natalino explicita o grande problema estrutural da concentração 

fundiária do Rio Grande do Sul. As terras da Anoni foram adquiridas através do regime 

da sesmaria
21

, visto como um problema histórico-político-social que ainda hoje não foi 

resolvido. Não se explica as relações escravocratas nem que as terras foram concedidas 

nem compradas, mas “doadas” por esses senhores que compunham uma classe social de 

brancos e católicos.  

A resistência dos Sem Terra no Natalino foi um fator determinante para a 

formação do MST, a resistência significava uma das maneiras de lutar por cidadania.  

 

Em sete meses de existência, esse acampamento reuniu mais de três 

mil pessoas e deu visibilidade nacional para os “colonos sem terra”. 

Foram três anos de luta, muita desistência e intimidação da ditadura 

militar, que oferecia terras em outros Estados e chegou a enviar o 

Coronel Curió para desmobilizar os agricultores. A ação dos 

acampados de Encruzilhada Natalino acabou sendo considerada uma 

arena da luta contra ditadura, tecendo um verdadeiro cordão de 

solidariedade em torno de si, que envolvia políticos da oposição, a 

Igreja e a sociedade em geral, conseguindo furar o bloqueio que a 

ditadura, no seu ocaso, tentava lhe impor (LERRER, 2008, p. 63).  

 

O MST se gesta a partir de todas essas lutas pela terra e pela reforma agrária. 

Foram essas experiências que estabeleceram uma nova realidade no campo. Além da 

Encruzilhada Natalino muitas outras lutas camponesas estavam acontecendo, e foram 

todas elas que contribuíram para formação do Movimento. A luta pela terra nasce 

também pelos movimentos da igreja através da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Por 

essa razão, o MST carrega muito nas suas ações a simbologia religiosa. A organização e 

a luta se articulam de maneira complexa. 

De acordo Fernandes (2000), no acampamento teve luta, resistência, intervenção 

militar, história, desistências. Foi um cenário de aprendizagem e deu origem a outras 

lutas pela terra que, tendo forte influência da igreja, também tinham uma cruz, que 

simbolicamente significava resistência, como por exemplo Macali. Na “Encruzilhada 

Natalino” a cruz era carregada
22

 em cada marcha. 
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 A sesmaria era a concentração fundiária concedida pelo colonizador apenas para uma classe de 

privilegiados que obtinha a terra por meio do favorecimento, “A sesmaria era o latifúndio, inacessível ao 

lavrador sem recursos, enquanto que posse era, pelo contrário, a pequena propriedade agrícola, criada 

pela necessidade, na ausência de providência administrativa sobre a sorte do colono livre” (CELESTINO 

e ROCHA 2010). 
22

 No documentário O Sonho de Rose pode ser vista a cruz sendo carregada com faixas brancas pregadas 

na cruz.  
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Fernandes e Stédile (1999) afirmam que a primeira reunião de articulação da luta 

pela terra aconteceu em julho de 1982, ou seja, antes do Movimento se consolidar como 

uma organização nacional. A reunião ocorreu na cidade de Medianeira (PR), lugar que 

na época possuía muitas famílias Sem Terra. Nesta reunião, esteve presente o 

Movimento de Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná (MASTRO), considerado 

primeiro movimento de Sem Terra do oeste paranaense, e também o Movimento de 

Agricultores Sem Terra no Sudeste do Paraná (MASTES). O momento foi visto como 

um espaço de troca de experiências e propostas para ações vindouras.  

No clima de efervescência política que o Brasil vivenciava no ano de 1984, 

quando se finda o regime ditatorial no país, o MST promove seu primeiro encontro na 

cidade de Cascavel, no Paraná. A proposta do encontro era reafirmar a ocupação como 

ferramenta legítima dos trabalhadores e trabalhadoras rurais como estratagema de 

fundamental importância para a realização da reforma agrária no país. A partir do I 

Encontro, os participantes sentiram a necessidade de fazer o primeiro Congresso 

Nacional dos/as Trabalhadores/as Rurais Sem Terra. O congresso foi marcado para 

janeiro de 1985, em Curitiba (PR), com o objetivo de convidar todas as pessoas que 

estavam e/ou quisessem lutar pela terra no Brasil. 

O encontro reuniu mais de noventa pessoas. Eram Sem Terra, sindicalistas, 

agentes de pastorais e assessores políticos de parlamento, vindo de vários estados do 

Brasil para discutir e planejar as ações a serem tomadas para a desapropriação de terras 

consideradas improdutivas. E é com a realização desse encontro que os chamados 

trabalhadores e trabalhadoras rurais Sem Terra fundam a organização MST e definem os 

princípios organizativos, as reivindicações, a estrutura interna e as formas de luta. 

 No encontro, os participantes debateram a respeito do nome do Movimento. De 

um lado, os trabalhadores e trabalhadoras chamavam de Movimento pela Reforma 

Agrária, apoiados na ideia de que a luta perpassava por algo bem mais complexo do que 

só a conquista da terra.  De outro, eram conhecidos e/ou chamados pela mídia de 

Movimento dos Sem Terra, pela repercussão midiática que se dava a cada ocupação que 

os trabalhadores faziam. E, após as discussões ideológicas, o nome aprovado foi 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com a sigla MST, entendendo a 

abrangendo à luta pelos direitos. 
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O cenário de participação popular trouxe para o palco o protagonismo de uma 

história que seria escrita pelo sujeito esquecido, que forma o seu conhecimento político 

e toma consciência dos seus direitos. Evidencia-se com a participação popular, o 

engajamento e o envolvimento de muitos sujeitos inseridos em algum movimento 

social, que já tenha surgido antes de 1984 e/ou durante o clima de mudança política que 

o país passava.  

A militância do MST se formava antes de 1984, apesar de o ano servir como 

marco para consolidar o Movimento Sem Terra. Os militantes, como menciona Stédile 

(1999), vinham realizando trabalho de formação política nos anos anteriores, ou seja, 

ainda que não fosse oficializado como movimento já existiam sujeitos que eram 

militantes da referida causa. Com o I encontro e outros vindouros, no cotidiano dos 

acampamentos e/ou assentamentos, o MST formou e vem formando novos militantes, 

que aperfeiçoam sua formação nos cursos, encontros, mobilizações e ocupações. De 

acordo Gohn (1997), o Movimento dos Sem Terra criado em Santa Catarina logo, 

 

(...) espalha-se por todo o Brasil, realiza centenas de ocupações de 

terras, organiza-se em acampamentos, luta pela obtenção da posse da 

terra em assentamentos criados pelo governo (ou reconhecidos por ele 

após a área já estar ocupada), cria cooperativas de produção e 

comercialização, funda escolas de primeiro grau – em que discute o 

tipo de educação que deve ser dado aos filhos dos assentados e o perfil 

que devem ter os profissionais que trabalham com as crianças etc. 

Uma sólida organização dirige o movimento em âmbito nacional e 

impõe as diretrizes gerais, diretrizes essas que muitas vezes encontram 

dificuldades para se operacionalizar dadas as diferenças culturais entre 

as populações rurais de norte a sul do país. E o movimento muda 

também suas principais diretrizes programáticas e altera sua filosofia 

política (...) (GOHN, 1997, p. 304). 

 

 

O MST, nos seus trinta e três anos de história e trabalho que vem 

desenvolvendo, realizou seis congressos nacionais, que têm como objetivo discutir uma 

pauta de reivindicações dos/as trabalhadores/as voltadas não só para o âmbito agrário, 

mas por uma série de reivindicações. Os congressos reuniram participantes de diferentes 

entidades e agentes que apoiam a reforma agrária como uma alternativa para amenizar 

as desigualdades existentes. Antes da realização do congresso é feita a preparação dos 

participantes e escolha dos delegados. A interlocutora Vilanice Oliveira, que foi 

dirigente nacional do MST, diz que participou de alguns congressos e que cada vez mais 

era recompensador participar desses momentos, pois voltam revigorados. Além disso, a 
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multidão de cada congresso fortalecia o espírito da luta, como podemos observar a 

seguir: 

Até o tempo que eu é tava no MST até 2003 todos os congressos eu 

participei, uns como dirigente nacional, os primeiros como militante 

né, mas todos nunca faltei um congresso e a evolução dum pra outro 

sempre pra gente era muito gratificante que você via a quantidade de 

pessoas que se multiplicava né? Por exemplo Se o I congresso foram 

com 100, o II já com 200, o III já com 500, então sempre na época, eu 

tô falando da época que eu era militante do movimento. Que cada 

congresso um pro outro existia uma evolução muito grande de 

participantes né, de trabalhadores, da sociedade civil. Era assim, você 

ficava uma coisa, que você ia pro congresso, e era, assim coisa de 

loucura, dizer tá aqui tamos, vamos fazer a revolução né? Tinha uns 

loucos que dizia isso porque você ver a multidão. Você voltava 

renovado de cada congresso né? (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017). 

 

 

A decisão de quem participaria do congresso vinha da direção nacional para a 

militância estadual e, em seguida, a direção regional discutiria quem seriam os 

delegados para o congresso. Aquele que fosse escolhido para ir ao congresso era visto 

como ganhador de um prêmio, pois não eram todos que poderiam participar do evento, 

já que a seleção era bem criteriosa. A organização e o planejamento de cada congresso 

que a interlocutora participou eram de responsabilidade da direção que, em última 

instância, vem para o trabalho de base, que não difere muito de como vem ocorrendo 

nos últimos em que a mesma não participou. O interlocutor Eduardo, que foi da direção 

estadual do MST, em sua fala diz que só foi para o III Congresso Nacional, pois como 

explica Vilanice, era um processo seletivo concorrido, onde poucos poderiam, 

efetivamente, ter a oportunidade de participar dessas ocasiões:  

 

Tudo era nós. Vinha da direção né, da direção é quem traçava tudo e 

descia aqui pra militância e da militância descia pa base porque você 

tinha que escolher os delegados. Então tudo era um processo de 

passado na peneira não era qualquer um que ia pro congresso, aquele 

que era escolhido para o congresso armaria era um premio que aquele 

trabalhador, aquele militante ganhava. Como é a mesma coisa que 

fosse como é escolhido pra ir os encontros estaduais né? Não sei se 

hoje se é essa mesma coisa, mas na nossa época, na minha época era 

uma alegria muito grande. Militante lá no encontro estadual, que era o 

encontro estadual quem elegia os delegados pa ir pro congresso. Então 

quem era eleito ali armaria tinha ganhado o prêmio do ano né pra ir 

pro congresso? Era uma felicidade ali muito grande. (Entrevista 

Vilanice Oliveira 25/03/2017). 
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Em clima de Campanha das “Diretas Já”, o MST realizou o seu 1º Congresso 

Nacional, em Curitiba, como já havia sido proposto no encontro anterior. Na ocasião do 

evento, foram sintetizadas as seguintes palavras de ordem: “Sem Reforma Agrária, não 

há democracia” e “Ocupação é a única solução”. As palavras escolhidas não eram 

meramente ilustrativas, pois com elas o MST queria dizer para a sociedade que somente 

por meio de uma reforma agrária no país, onde todos teriam acesso a terra, é que a 

sociedade brasileira viveria uma democracia com igualdade para todos. E se a reforma 

agrária não fosse concretizada através do governo, os trabalhadores e as trabalhadoras 

rurais teriam como única alternativa ocupar o latifúndio. De acordo Chaves (2000), o 

lema do I Congresso relacionava-se intimamente com o momento político que o país 

passava, “ao relacionar a reforma agrária à democracia no momento de derrocada do 

regime militar” (CHAVES, 2000, p. 126). 

O congresso teve participantes da ala religiosa, política, camponeses da América 

Latina. Indígenas, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), direitos humanos, mulheres 

com trajetória na luta camponesa, que tiveram no Congresso um momento para explanar 

sua história política através de suas falas. Fernandes (2000) destaca que um dos 

acontecimentos marcantes do congresso foi o lançamento do documento intitulado de 

“Assassinatos no Campo: Crime e Impunidade” (datado entre os anos de 1964 a 1985), 

trazendo a discussão que a violência no campo é um fato que, independente da época, 

sempre aconteceu e os latifundiários vêm, historicamente, saindo impunes.  

A ocupação também era lema do congresso, uma vez que consoante a Chaves 

(2000), este “definia a principal estratégia de pressão a ser adotada pelo MST, sua 

marca distintiva” (CHAVES, 2000, p. 126).  A ocupação incomodaria os latifundiários, 

transformaria a consciência dos/as trabalhadores/as e a luta não seria só pela conquista 

da terra, como um aporte político. 

 

Com uma experiência de sucesso, os acampamentos tornaram-se 

paradigmáticos da luta, instauradores de uma sociabilidade que se 

tornaria quase um rito de passagem, transformador de consciência, e 

suporte da ação coletiva necessária não só à eficácia da luta pela 

conquista da terra, mas também condição de sua elevação a uma 

expressão política (...). (CHAVES, 2000, p. 126) 

 

 

Stédile e Fernandes (1999) confirmam que o ponto chave do I Congresso foi não 

ter compactuado com a “nova república” que estava surgindo. Acreditavam, portanto, 
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que o que faria a reforma agrária avançar no país seria pela via da ocupação. Após o 

Congresso, os/as trabalhadores/as saíram convictos de que a única alternativa para o 

problema fundiário seria, desta forma, fazer ocupações e que não poderiam esperar 

apenas a ação do governo. 

O país, iniciando um novo momento político com a redemocratização, vivencia 

em 1989, um novo embate ideológico, econômico, social e político com a eleição de 

Fernando Collor à presidência da república. O então presidente se mostrou contra o 

projeto de reforma agrária e aliando-se aos ruralistas. Collor adotou políticas 

neoliberais, que resultou em privatizações de empresas estatais, a desnacionalização da 

economia, e o consumismo de produtos importados foi imposto no imaginário da 

população como sinônimo de modernização do país. E o MST começa a sofrer 

repressão militar por parte do governo, isto é, a militância é reprimida, presa e 

perseguida. As ocupações passam a ser algo perigoso e os militantes começam a ser 

vistos como uma ameaça à ordem da sociedade. Muitos acampados, nesse período, 

foram violentamente despejados, assassinados e presos pelas ocupações que se 

espalhavam no país, realizadas pela militância do MST.  

Apesar dos conflitos e repressão vivenciados, a militância continuou fazendo seu 

trabalho de articulação e formação de novos sujeitos para as ocupações que eram 

necessárias. Assim, o MST se expandiu por várias regiões do país e, em 1990, realizou 

seu II Congresso nacional, em Brasília, com o lema: “Ocupar, resistir, produzir”. A 

palavra de ordem se referia à quão disposta estaria a militância para enfrentar as 

dificuldades que surgissem na caminhada pela reforma agrária; dispostos a resistir o 

tempo necessário no acampamento e a toda forma de injustiça que sofrerem; lutar pela 

garantia dos seus direitos e produzir alimentos para todos.  

O ato de resistir tornou-se uma característica fundamental para cada ato 

realizado e como salienta Chaves (2000), o MST “manteve a tática das ocupações, 

reafirmou o empenho em resistir aos despejos e procurou responder às acusações com o 

incremento na produção dos assentamentos” (CHAVES, 2000, p. 126). Assim, a 

estratégia de ocupar terras improdutivas sempre se manteve na ordem do dia. O lema do 

II Congresso correspondia ao trabalho político que o Movimento vinha desenvolvendo 

em seu contexto de luta, reafirmando a centralidade da ocupação enquanto estratagema 
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fundamental do Movimento. Somente por meio dela seria possível desapropriar os 

latifúndios. A pauta de reivindicação era: 

 

1- Legalização de todas as terras ocupadas pelos 

trabalhadores. 

2 – Desapropriação de todos os latifúndios. 

3 – Expropriação de todas as terras de multinacionais.  

4 – Fim da política de colonização. 

5 – Criação de estímulos governamentais à pequena 

propriedade. Fim dos subsídios públicos à grande 

propriedade. 

6 – Política agrícola que beneficie o pequeno produtor. 

7 – Irrigação, obras públicas e investimentos comunitários 

nos assentamentos. 

8 – Participação dos trabalhadores rurais nas decisões 

relacionadas à reforma agrária. 

9 – Políticas de estimulo à preservação do meio ambiente, 

recuperação e conservação do solo e de reflorestamentos nos 

assentamentos. 

10 – Apuração e punição de todos os assassinatos de 

trabalhadores rurais por conflito de terra. 

11 – Cobrança sumária do imposto territorial atrasado dos 

latifúndios e recolhimento em terra para a reforma agrária, de 

quem estiver atrasado há mais de cinco anos. (MST 

BOLETIM INFORMATIVO, 1992 p. 2). 

 

 As reivindicações do II Congresso abarcava a luta por democracia e convocava 

os trabalhadores urbanos a entrar nessa luta. Ainda em 1990, no âmbito do Congresso, 

outro lema evidenciava a resistência dos/as trabalhadores/as: “reforma agrária, essa luta 

é nossa”. Conforme Chaves (2000), a palavra retratava a situação de descaso que o MST 

sofria das entidades que realizavam trabalho de conciliação. O período foi propício ao 

MST que se definiu como um movimento de massa, sindical, popular e político; os seus 

objetivos eram direcionados para: a luta por terra, pela reforma agrária e por mudanças 

sociais e políticas no país. 

O congresso ocorreu no governo de Fernando Collor, que para os/as 

trabalhadores/as era visto como derrocada política pelas ações que assumira na 

presidência. Stédile (1999) reitera que o seu governo é considerado o pior tanto pela 

onda de corrupção que assolou o país, como pela forma com a qual tratou as 

organizações e as questões sociais. A seu ver, quase não houve conquista de 

assentamentos e o seu tratamento ao Movimento era de ordem repressiva e não 

conciliatória. Portanto, a palavra “resistir” foi crucial para os Sem Terra fortalecerem a 

organização e construir alicerces internos a partir dos assentamentos. 
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O MST enfrentava um isolamento por parte do governo. Para superá-lo, as 

medidas que o Movimento tomou foram fomentar caminhadas e marchas de longos 

períodos com destino às capitais dos estados como uma preparação para o seu próximo 

congresso. A luta para o MST é contínua, não cessa diante dos confrontos, é necessário 

buscar estratégias para enfrentar os problemas, e resistir é fator de suma importância 

para o andar da luta do MST. Gohn (1997) diz que “o MST transforma-se no maior 

movimento popular do Brasil” (GOHN, 1997, p. 305) ampliando sua maior bandeira de 

luta: a reforma agrária. E sensibilizou boa parte da sociedade brasileira no tocante a 

reforma agrária e, por conseguinte, construiu uma nova representação dessa realidade.  

O III Congresso nacional aconteceu em 1995, em Brasília, com a palavra de 

ordem: “Reforma Agrária, uma luta de todos”, debatendo ideias acerca da defesa de que 

a reforma agrária é uma luta fundamental no campo. Entretanto, se não for discutida na 

cidade nunca terá uma vitória efetiva. O MST vem desde antes do 3º Congresso na 

insistência de que cidade e campo precisam se unir para que a luta se fortaleça e haja a 

concretização da reforma agrária no país.  

A palavra de ordem significou para a militância do Movimento que toda a 

sociedade brasileira teria que se envolver nessa luta política, transformando a reforma 

agrária numa luta de todos. Ainda hoje, o MST defende a necessidade dos moradores 

das cidades se engajarem na luta por terra para que, dessa maneira, possa haver um 

“desinchaço” nos centros periféricos das grandes cidades. Nesse sentido, surgem outras 

palavras de ordem, proferidas nos encontros, marchas, reuniões, como, por exemplo: 

“Se o campo não planta, a cidade não janta” ou “ Se a cidade e o campo se unir, a 

burguesia não vai resistir”. Destarte, essa associação é uma proposta feita pela 

militância, que parte do pressuposto de que a cidade e o campo unidos podem 

pressionar o governo para a realização da reforma agrária e que com a junção, talvez, 

seja possível amenizar as desigualdades existentes.  

O MST busca interligar a sua luta com as dos/as trabalhadores/as urbanos, 

mostrando que a junção desses grupos pode fazer um barulho na sociedade e até 

“conseguirem” algo da sua pauta de reivindicação. Além de investir em atos públicos 

procurando dar visibilidade nacional ao MST, sua estratégia é pressionar o governo para 

o problema fundiário e através da ocupação resolvê-lo.  
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Após um período de dois anos, o Movimento organizou a primeira “Marcha 

Nacional por Emprego, Justiça e Reforma Agrária”. Partindo de três pontos geográficos 

diferentes (São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso), cada coluna percorreu mais de mil 

quilômetros, priorizando nos trabalhos debates e estudos por onde passavam. Saíram no 

dia 17 de fevereiro de 1997 e chegaram a Brasília no dia 17 de abril, data de um ano 

após o Massacre de Eldorado dos Carajás, quando dezenove Sem Terra foram 

assassinados pela polícia do Pará.  

A Marcha Nacional tinha como objetivo chamar atenção da sociedade não 

somente para a necessidade da reforma agrária, mas também para o problema do 

desemprego nas cidades e para a impunidade dos crimes e outras violências cometidas 

contra os trabalhadores/as rurais na disputa por terra no Brasil. Chaves (2002) reitera 

que “a Marcha demarcou uma esfera específica no curso da vida social, podendo ser 

considerada um ritual de longa duração” (CHAVES, 2002, p. 215), que mobilizou 

diferentes elementos e “fabricou” uma nova realidade.  

O MST, em agosto de 2000, promoveu seu IV Congresso, com a palavra de 

ordem: “Reforma Agrária: Por um Brasil sem latifúndio”, que anima as ações do 

Movimento até hoje. E mantém, assim, a sequência de Congressos que contribuíram 

para dar ânimo aos militantes e trabalhadores. 

 

 
           Marcha no 4º Congresso. Fonte http://www.mst.org.br/nossa-historia/00-04/content.html 

 

 

O V Congresso Nacional do MST, em 2007, teve como palavra de ordem, 

“Reforma Agrária: por Justiça Social e Soberania Popular”.  Aconteceu nos dias 11 a 15 

de junho, no ginásio Nilson Nelson, Brasília. Participei de todos os momentos desse 

http://www.mst.org.br/nossa-historia/00-04/content.html


 

 

69 

 

congresso. Ficamos acampados no ginásio por estado e regional. Falar desse congresso 

me remete a falar do momento em que fui convidada a participar do MST. Receber o 

convite naquela ocasião configurou-se, para mim, como momento de enorme alegria e 

entusiasmo. Eu ainda não era militante do MST, mas por ser uma apoiadora da causa da 

reforma agrária e de estar no acampamento, assentamento, encontros debatendo sobre 

MST, me proporcionou ser convidada a estar presente no Congresso. Falando de um 

modo bem pessoal, fez com que eu me sentisse alcançando o patamar para entrada no 

Movimento. Nesse período, eu enfrentava um dilema indefinido com a organização, 

pois a minha intenção era me desligar do Movimento após o Congresso. 

Ser convidada não era garantia de ir para o congresso, pois dependia da 

liberação da minha mãe, que na época tinha um pensamento formado pela mídia de que 

o MST não era um movimento para ser integrante. Só consegui a liberação com meu 

pai, que consentiu sem nenhum problema. 

 No dia 09 de junho saímos do Ceará em direção a Brasília. Chegamos por volta 

de 04 horas da manhã no ginásio. Ao chegar eu me sentia numa outra dimensão, no 

mundo que não era o meu dia a dia. Eram tantas pessoas de tantos lugares, que estava 

extasiada. Lembro-me na parte da manhã quando fizeram o credenciamento para a 

entrega do material de cada Brigada. Foi no Congresso que ganhei minha segunda blusa 

do MST, que ainda guardo como artefato de um movimento que naquele momento era o 

meu anseio de vida.  

Durante o dia aconteciam as plenárias, com debates sobre questão agrária, 

governo Lula, conjuntura da política internacional, entre outros temas. Trouxe para a 

discussão de que reforma agrária é muito além de distribuir terra. É visto no cenário do 

país que as grandes empresas econômicas vêm se apropriando da agricultura para 

exportar matérias-primas para alimentar e sustentar o modo de consumir instaurado pelo 

capital. E que existem dois modelos de sociedade e modos de produção. De um lado, a 

pequena agricultura voltada para o consumo interno, e de outro o agronegócio que se 

baseia na monocultura e na exportação. A palavra de ordem sintetizava de que através 

da luta pela reforma agrária os sujeitos construiriam um projeto popular e soberano para 

o Brasil. E que a soberania alimentar se referia à produção de alimentos para toda a 

população e preservação da natureza. 
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O congresso reuniu 17.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais Sem Terra dos 

estados onde o MST está organizado, além de convidados internacionais de 

organizações camponesas e amigos e amigas de diversos movimentos. Foi considerado 

o maior evento da história do Movimento.  Foram aprovadas 10 moções públicas, 

dentro as quais cito três: reverência a Oscar Niemeyer pelos seus 100 anos de vida; carta 

a Dom Pedro Casaldáliga por sua luta em prol dos indígenas e a reforma agrária; o 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por ter afastado de suas funções o juiz de 

direito, Jorge Moreira, por sua atuação comprometida com os Direitos Humanos, entre 

outras. 

O V Congresso no turno da noite realizava as noites culturais, onde cada estado 

montava sua barraca para vender seus produtos (culinária, bebidas, artesanatos etc.) e 

várias apresentações artísticas podiam ser apreciadas.  

O Congresso organizou uma marcha, da qual participei, no dia 14 de junho de 

2007. O ponto de partida foi o ginásio Nilson Nelson, lugar onde todos estavam 

acampados em barracas de lona. A meta era chegar à Praça dos Três Poderes, com saída 

às 14h00min. Os participantes do Congresso e da Marcha saíram organizados em 

delegações. 

A avenida principal de Brasília ficou vermelha pelas bandeiras e camisas do 

MST. Eram militantes e apoiadores vindo dos vinte e quatro estados brasileiros, que 

agitavam as ruas e denunciavam a omissão do poder público para a efetivação da 

reforma agrária. 

No decorrer do ato da marcha foram levantadas questões consideradas essenciais 

para a luta dos trabalhadores, tais como: agronegócio, não realização da reforma agrária, 

a violência com os trabalhadores e militantes etc.  

O primeiro local em que a marcha fez sua parada e seu protesto como forma de 

repúdio foi em frente à embaixada dos Estados Unidos, que já esperando a manifestação 

do MST, articulou antecipadamente um aparato de segurança reforçado.  

Lá os trabalhadores fizeram a denúncia do imperialismo estadunidense. Além 

disso, os trabalhadores cantavam e gritavam palavras de ordem a respeito da luta pela 

Reforma Agrária. Os participantes demonstravam a satisfação em estar ali naquela 

Marcha. Caixões revestidos de panos negros foram expostos durante a passagem de toda 
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a multidão. Neles estava escrito o número de mortos deixados nas guerras travadas 

pelos Estados Unidos.  

Logo depois uma faixa foi deixada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com 

um protesto para que o Poder Judiciário reconhecesse as mais de sessenta ações 

populares que questionavam o leilão da Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD). 

O trajeto culminou na Praça dos Três Poderes, com a denúncia coletiva da 

lentidão do Executivo, Legislativo e Judiciário para realizar a Reforma Agrária. Nesse 

momento, todos os participantes da Marcha sentaram no chão de costas para uma 

imensa faixa que cobriu o monumento da Praça, com os seguintes dizeres: “Acusamos 

os Três Poderes de impedir a Reforma Agrária”. A faixa era preta com as letras em 

branco. 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

X0v2mQt804c/UurqBwcapcI/AAAAAAAA3Pg/F_rMD2YNZi8/s1600/acusamos+OS+TR%C3

%8AS+PODERES.jpg 

 

 

Aqueles que passavam pelo local no referido momento aplaudiam e 

parabenizavam a ação do MST no V Congresso Nacional, mas outros ignoravam em 

forma de reclamação, já que a manifestação parou o trânsito de Brasília. Percorremos 

quatorze quilômetros, organizados em fileiras, cantando músicas do Movimento e 

http://4.bp.blogspot.com/-X0v2mQt804c/UurqBwcapcI/AAAAAAAA3Pg/F_rMD2YNZi8/s1600/acusamos+OS+TR%C3%8AS+PODERES.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X0v2mQt804c/UurqBwcapcI/AAAAAAAA3Pg/F_rMD2YNZi8/s1600/acusamos+OS+TR%C3%8AS+PODERES.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-X0v2mQt804c/UurqBwcapcI/AAAAAAAA3Pg/F_rMD2YNZi8/s1600/acusamos+OS+TR%C3%8AS+PODERES.jpg
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proferindo palavras de ordem com bandeiras e faixas que resumiam as suas 

reivindicações.  

No dia 15 de junho de 2007, no ginásio Nilson Nelson, Brasília, acontecia o 

encerramento do 5° Congresso Nacional do MST, e como em todo início de plenária 

contou-se com a mística
23

 encenada, numa tentativa de repassar para os participantes a 

sua mensagem.  

Nesta mística, fui convidada a participar. Tratava-se da questão de gênero. No 

início não quis compactuar da ação, mas não tinha como retroceder, uma vez que o 

número de mulheres era muito pequeno – a brigada que compus não tinha ido para o 

congresso sequer dez mulheres. De cada estado, havia um número determinado de 

mulheres. Como já mencionado, antes da mística acontecer no ato da encenação, houve 

uma preparação e alguns ensaios de como seria cada momento do ato. A rotina do 

Congresso para os homens e as mulheres, em parte, dependia de como havia sido feita a 

separação de cada brigada, pois as mulheres da minha brigada participaram da 

programação do Congresso – durante o dia participavam das plenárias estabelecidas – 

enquanto cabia aos homens a prestação de serviços e também na preparação das 

refeições, na organização e limpeza dos espaços, no fazer das místicas. Algumas 

mulheres ficaram na Ciranda, nos setores de saúde, disciplina e os homens também 

compunham essas atividades. À noite, eram realizadas ações culturais onde “todos” 

podiam se divertir sem estar ocupados em alguma atividade.  

Na entrada de cada porta do ginásio ficavam mulheres de dois a três estados. 

Iniciou com a fala de uma mulher sobre a importância da mulher na luta pelos direitos, 

conforme, o que ela dizia, as mulheres entravam carregando nas mãos instrumentos 

(enxada, facão, foice etc.) de sua história. A fila era dividida em duas colunas e as duas 

primeiras mulheres levavam nas mãos uma bandeira como se fosse um mapa de seu 

Estado, enquanto que as demais traziam enxadas, livros, tapetes e produtos artesanais. 

Todas as participantes ao se dirigirem para a quadra do ginásio levantavam os 

instrumentos que em suas mãos traziam, mostrando as ferramentas de luta do MST. 

                                                           
23

 A mística é em parte define seus contornos, demonstrando na prática que só tem sentido enquanto 

relacionado com a vida social. A mística dos Sem Terra por meio de suas formas e expressões fala à 

sociedade e ao MST sobre os fatos que estão em torno de todos os indivíduos e as suas contradições. Será 

discutido no próximo capítulo.  
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Estavam todas vestidas de saia, argumentando que tal vestimenta simbolizaria a mulher 

camponesa. 

 Na quadra, foi feito um círculo e as bandeiras foram colocadas no centro do 

ginásio e os demais instrumentos eram levantados pelas mulheres. Sucedia-se a isso a 

fala da integrante que citava nomes de algumas mulheres, consideradas grandes 

construtoras da história, como Rosa Luxemburgo, Roseli Nunes, Margarida Alves, entre 

outras.  

Posteriormente, foi recitada por três vezes a palavra de ordem: “Sem a 

participação igualitária da mulher não há socialismo”, enquanto se erguia o punho 

esquerdo como sinal de força e resistência. A mística contou com a participação de 

aproximadamente cem mulheres. 

O V Congresso foi um momento de grande aprendizagem para a minha 

formação pessoal e profissional. De uma vivencia extremamente atípica, rígida e 

diferente dos padrões dos quais estava habituada, novas pessoas e, por conseguinte, 

novas experiências. Acordávamos às seis horas da manhã e enfrentávamos uma fila 

enorme para o banho e para o café da manhã. Não tínhamos nenhuma privacidade: 

dormíamos numa enorme barraca de lona e sem nenhuma comodidade, trocávamos de 

roupa no momento do banho e, algumas vezes, o abastecimento de água foi 

interrompido. A troca de conversas se deu muitas vezes na fila do banho ou mesmo do 

café, almoço e jantar. 

Ali não estavam apenas trabalhadores, mas uma militância envolvida com cada 

momento da programação do evento. Quando faltava comida em determinado estado, 

discutia-se quem poderia ajudar nesse quesito. Também eram feitos grupos de pessoas 

para auxiliar no abastecimento e transporte de falta de água, na limpeza dos banheiros, 

na preparação das refeições, das místicas, dentre outras tarefas. Todas essas atividades 

eram de responsabilidade da militância que havia se programado antes e durante o 

Congresso. 

No final do congresso, foi lida e distribuída uma carta de comprometimento na 

luta pelos direitos e contra a desigualdade e injustiças sociais, na qual constavam 

dezoito ações que abrangiam causas das mais diversas, seja em relação às diversas 

etnias, questões do campo e da cidade, preservação do meio ambiente etc. O Congresso 

terminou na tarde de sexta feira, dia 15 de junho, e neste momento, cada participante 
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recebia a carta e se comprometia com as pautas propostas. Saímos do ginásio em 

direção ao estado que pertencíamos com o espírito renovado e com a convicção de 

somente por meio da reforma agrária seria possível transformar o país. Tomo de 

empréstimo a fala da interlocutora Vilanice, ao dizer que o Congresso revigora aquele 

que se encontra desanimado. A força de continuar na luta é reacendida no sujeito, o 

agitar das bandeiras vermelhas era sentido como um alerta de que a luta é necessária. 

Cito esses fatores porque quando fui para o V Congresso dizia para minha amiga e 

dirigente, Cláudia Martins, que aquele momento era minha despedida da organização. 

Contudo, não foi o que aconteceu. Ao contrário, no Congresso me sentia fortalecida e 

restaurada. A mística, a militância, cada detalhe vivido ali promoveu um renovo a meu 

espírito e a convicção era de que a luta pela reforma agrária não poderia parar. 

O seu VI Congresso nacional aconteceu em fevereiro de 2014, em Brasília-DF, 

no ginásio Nilson Nelson, que teve como lema: “Lutar, Construir a Reforma Agrária 

Popular”.  Na ocasião, o MST comemorava seus trinta anos de lutas. Segundo Schwade 

e Paiva (2014), o Congresso destacou “a ênfase na diversidade e na participação de 

diferentes segmentos, com destaque para mulheres e jovens; a afirmação dos 

assentamentos rurais como espaço de resistência” (SCHWADE e PAIVA, 2014, p. 68).  

Neste momento, podemos observar a continuidade das bandeiras de luta dos 

congressos anteriores, quando convictos afirmam que a reforma agrária é uma luta de 

todos. Nesse contexto, o indivíduo é formado para ser um agente político, devendo, 

segundo a filosofia do movimento, opor-se ao agronegócio. Essa formação se dá, dentre 

outros espaços e situações, por meio da educação e escolarização dos jovens.  

As autoras supracitadas destacam que a preparação para o evento (Congresso) 

acontecer começou primeiramente nas instâncias organizativas do MST, na formação da 

militância pela forma como as Brigadas estão organizadas nos diferentes estados. O 

espaço para a formação era nos acampamentos, nos assentamentos, nos seminários e nos 

encontros para discussões que viriam a ser pautas de reivindicações do Congresso. Os 

temas a serem discutidos e os delegados foram escolhidos com antecedência. As autoras 

ainda informam que a preparação começou no ano de 2011, com a coordenação 

nacional e, posteriormente, as ações se estenderam para a militância nos estados. Nesse 

congresso, o MST celebrava seus trinta anos de história, portanto, os espaços de 
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discussões traziam os percursos desse Movimento mostrando como tem atuado frente 

aos interesses do governo e da sociedade. 

No site do MST, Gilmar Mauro, integrante da coordenação nacional, diz que o 

Congresso “é um espaço de confraternização interna, onde temos a possibilidade de 

encontrar toda a companheirada que faz a luta de norte a sul do país. É um momento 

ímpar, onde podemos fazer as discussões, estudos e estabelecer as táticas”. Vilanice 

complementa que os congressos  

 

eram muito rico no sentido da capacitação política das pessoas que ia né, 

porque trazia muita gente de fora, tipo a filha do Che vinha aqui no congresso 

fazer uma palestra. Isso né, pra nós que era o militante dirigente era uma 

gratificação muito grande né ouvi uma palestra daquela. Como é, deixar eu 

me ver outros importantes, o Frei Betto. Então várias pessoas que era. Que o 

congresso ele traz muitas figuras importante histórica né, da luta de classe, 

que isso deixava a militância, por isso voltava mais renovada ainda né? A 

importância do congresso eu vejo nesse dois aspectos aí é uma formação 

política muito rica pra quem vai que aproveitar, que não vai como é tô indo 

passear né? É uma faculdade é um doutorado aí. (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017) 

 

O Congresso era o espaço para a formação política dos militantes pelas figuras 

históricas que eram convidadas a discursar acerca do tema proposto trazendo 

experiências e apoios à causa do MST. Não era um momento para diversão, mas para 

aprender com os convidados e compartilhar o conhecimento adquirido no cotidiano dos 

acampamentos e assentamentos, corroborando para a renovação dos quadros do 

Movimento. 

Conforme Gohn (2013), o MST se destaca no território nacional e internacional 

por várias questões levantadas e inclusas nas suas pautas de luta por meio de um 

eficiente trabalho de mídias e marketing político e suas demandas por reforma agrária, 

bandeiras e místicas, educação voltada para a realidade dos Sem Terra. Disso resulta um 

modelo próprio de educação a ser desenvolvido nas escolas de seus assentamentos 

como também nas escolas de formação de suas lideranças. A autora assevera que:  

O MST é um ator político porque atribui qualidade aos atores sociais 

que compõem suas bases ao inseri-los num plano que vai além da luta 

pelo acesso à terra, que é luta por democracia, pela igualdade, contra a 

exclusão. Ele se formou ao redor de uma identidade sem-terra e a luta 

para alterar a qualidade desta identidade passando a ser um com-terra. 

O grande problema é que ele quer ser um com-terra, “igual” sem 

passar pelo funil divisório que é a compra (GOHN, 2013 p. 145).  
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Portanto, o MST por meio da sua luta busca ter acesso a terra da mesma maneira 

que os proprietários, criando uma relação tensa, perturbadora e inovadora pela lógica 

utilizada – a ocupação –  pois o método utilizado pode causar conflitos com a polícia, 

repercutir nacionalmente, conseguir a emissão da propriedade com pouco ou muito 

tempo.  O MST passa a reivindicar a necessidade do crédito agrícola para que os 

assentamentos possam expandir a sua produção, assistência técnica aos assentamentos e 

a organização do trabalho em cooperativas, que possibilitam o emprego no meio rural, 

evitando a saída do campo. Podemos também apontar como objetivos, nesse sentido, o 

aumento da produção de alimentos de qualidade e com baixo custo econômico, bem 

como melhoria na produtividade. 

O Movimento se expandiu nacionalmente. Entretanto, muitos militantes e 

trabalhadores foram mortos em conflitos pela posse da terra – a maioria deles 

assassinados pelos jagunços a mando do proprietário/fazendeiro. Um dos maiores atos 

de repercussão foi o Massacre de Eldorado dos Carajás, que ecoou na mídia 

internacional, tendo sido promovida uma marcha nacional em homenagem aos sujeitos 

mortos nesta ação, como já foi mencionei anteriormente. Reiterando que devido ao 

massacre ocorrido, o MST realiza todos os anos ações que denomina como “abril 

vermelho”. Além do caso de Eldorado dos Carajás, o Movimento tem vivido outros 

massacres, muitas vezes, acompanhados de mortes.   

Solange Engelmann e Aldo Duran Gil (2012) classificam a reforma agrária 

como uma ação política basilar para abolir a miséria na sociedade e determinar um 

desenvolvimento para o país. Porém, se for realizada somente em terras devolutas não 

representará ameaças para o agronegócio. Com o avanço do capitalismo, passa-se a 

cogitar a defesa de uma reforma agrária capitalista. Nesse cenário, o MST defende a 

necessidade de um projeto popular para a agricultura, com uma proposta de reforma 

agrária diferente do que vem sendo sugerido pelo governo para beneficiar o capitalismo.  

O MST tem ocupado várias universidades do país fazendo com que os Sem 

Terra ingressem no ensino superior. Assim, o Movimento tem outras pautas de 

reivindicação, não apenas ter a terra, e sim como Gohn (2013), afirmou anteriormente, é 

a luta por cidadania, por uma democracia justa e igualitária. Um importante pressuposto 

do Movimento localiza-se na defesa de ações que ultrapassem o rural. Sua luta deve 

corresponder a uma questão global, fazendo com que o movimento se articule na 
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participação de campanhas de cunho contra transgênicos, contra a Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA), entre outras. Também destacamos que o MST está 

constantemente na busca pela integração com movimentos globais, como a Via 

Campesina (MEDEIROS, 2004). 

No primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi 

realizada uma extensa política de assentamentos rurais, período esse em que mais se 

assentou famílias. Houve concomitante a isso um crescimento das ocupações de terra, 

que cada vez mais se tornava um problema de difícil resolução para o governo. 

Conforme Claudinei Colleti (2005), a proposta do programa de governo FHC era 

assentar 280 mil famílias no decorrer dos quatros anos de seu mandato, onde a cada ano 

seria assentado  um número estipulado de famílias pelo seu programa. O governo diz ter 

cumprido e até superado o número de famílias que havia dito que iria assentar, porém os 

dados contradizem os números da ABRA e do MST. 

No seu segundo mandato, FHC desenvolveu uma política agrária bastante 

repressora, criminalizando o MST pela luta que vinha desenvolvendo e colocou em 

prática uma política de mercantilização da terra. Algumas medidas para impedir as 

ocupações foram tomadas, como “o não assentamento das famílias que participassem 

das ocupações de terra e outra que determinava a não vistoria das terras ocupadas por 

dois anos, quando ocupadas uma vez e por quatro anos quando ocupada mais de uma 

vez” (FERNANDES S-D
24

).  

Ainda no governo FHC, o Movimento era o principal interlocutor relacionado a 

entidades na luta pela terra, conseguindo a implantação do Projeto Lumiar criado em 

1998 para prestar assistência técnica aos Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária 

e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA
25

). O Banco da 

Terra foi criado como uma política de créditos para a compra de terras e, assim, criar 

novos assentamentos. Entretanto, houve uma restrição no recurso financeiro destinado 

aos assentamentos e, consequentemente, a extinção de programas voltados para a área 

agrária. 

O MST sofreu forte repressão por parte do governo que assumiu uma postura 

defensiva, na valorização da pequena produção agrícola nos assentamentos e contra os 

                                                           
24

 Sem data da publicação.  
25

 Mais a diante será explanado sobre esse programa.  
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alimentos transgênicos. A postura defensiva do Movimento foi uma estratégia política 

que não diminuiu sua força e nem o enfraqueceu como movimento social na luta pela 

terra (COLLETI, 2005). 

Com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que se torna presidente da 

república em 2002, o MST via ressurgir a esperança de que seria resolvido o problema 

fundiário do país. O MST acreditava que o governo Lula conceberia a reforma agrária 

como uma política de desenvolvimento territorial, que não seria tratada como uma 

política compensatória. Acreditava-se que a política a ser desenvolvida pelo então 

presidente seria de desenvolvimento e consolidação das forças sociais do campo, 

acarretando, por conseguinte, na desconcentração de terra; assim, todos os Sem Terra 

teriam seu “pedaço de terra” tanto para morar, como para produzir. Ao longo dos anos, 

o que os governos vinham, reiteradamente, fazendo era uma reforma agrária 

compensatória, já que os assentamentos foram implantados a partir da pressão dos 

movimentos camponeses. 

O referido governo no seu mandato desenvolveu uma política de viés de 

combate à pobreza, tendo como eixo central o Programa Bolsa Família, que acontece 

com a distribuição de renda à população mais pobre. Muitos/as trabalhadores/as de 

áreas de assentamentos são beneficiários do programa. 

 O programa agrário do PT tinha como proposta combater à pobreza e o 

desenvolvimento do capitalismo no campo, acompanhado de políticas públicas para 

estruturação de assentamentos e a desapropriação de novas áreas (ENGELMANN; GIL 

2012). O Partido dos Trabalhadores, ao longo do seu governo, buscou implementar 

medidas que garantissem aos/as trabalhadores/as o acesso a direitos e possibilitou que a 

agricultura familiar fosse incluída em muitos projetos do seu governo, mesmo sabendo 

que o seu espaço ainda que precisa ser expandido.  

O PT foi um governo que possibilitou não somente ao MST, mas a uma série de 

movimentos o acesso a negociações, a diálogos, a debates que escutassem as demandas 

do povo visando ser solucionadas. Fortaleceu a assistência técnica nas áreas de 

assentamento, gerando empregos e melhorias para os/as trabalhadores e focando nos 

insumos naturais para a produção de alimentos saudáveis que sejam comercializados 

para instituições. O incentivo à agricultura familiar proporciona a geração de renda e a 

garantia da soberania alimentar de todos. Porém, a lógica capitalista pautada no uso dos 
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agrotóxicos e transgênicos, que beneficia os detentores do poder e prejudica a saúde da 

população, ainda persistiu. Com o PT, o processo de distribuição de terras continuou, 

porém, diminuíram as desapropriações e foram criadas políticas para dar subsistência 

aos assentamentos. Ademais, a reforma agrária ainda precisa ser entendida como um 

fator fundamental para a distribuição igualitária das terras. Stédile (1997) esclarece logo 

em seguida o que tem sido promovido em todos os governos em relação à reforma 

agrária no país.  

 

É importante esclarecer que não consideramos esses assentamentos 

como um processo de reforma agrária. Reforma agrária, no nosso 

modo de entender, seria se houvesse uma medida mais ampla e 

massiva que conseguisse frear a concentração da propriedade da terra 

e de fato distribuir a propriedade da terra. (...) o processo de 

concentração da propriedade da terra no Brasil continua, de maneira 

que não vivenciamos uma reforma agrária na sua essência. Estamos 

distribuindo terras apenas para resolver problemas sociais e não como 

uma política, um programa de reforma agrária mais ampla (STÉDILE, 

1997 p. 73). 

 

 

Engelmann e Gil (2012) afirmam o que se teve no primeiro mandato do governo 

Lula foi um grande número de famílias acampadas como forma de garantir que a 

reforma agrária seria feita. Como o governo não respondeu as expectativas do 

Movimento, a medida a ser tomada diante do contexto foi retomar as ocupações de 

terras e as mobilizações públicas como mecanismo para pressionar o governo para a 

realização da reforma agrária no país. O MST passa a sofrer um esvaziamento de 

famílias acampadas com esse posicionamento do governo Lula e as pessoas começaram 

a desistir dos acampamentos pela demora do governo em não desapropriar as terras 

ocupadas.  

 

O que demonstra que havia uma esperança concreta, por parte dos 

movimentos sociais, como o MST de que o governo Lula faria a 

reforma agrária a partir da via institucional. Com isso, no primeiro 

mandato, as mobilizações diminuíram à espera de respostas por parte 

do governo. Devido ao perfil sindicalista de negociador, Lula passou 

dois mandatos dialogando com os movimentos sociais, não adotando 

uma política de criminalização por parte do Estado. Com isso os 

movimentos sociais não realizam mobilizações na mesma intensidade 

que no governo FHC, por exemplo. (ENGELMANN & GIL, 2012, p. 

6) 

 

 

Não houve reforma agrária como esperava o MST, porém foram criadas 

políticas agrícolas de incentivo para os assentamentos e para reestruturar os coletivos já 
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consolidados e algumas desapropriações foram feitas. A estrutura fundiária ainda é um 

problema agrário que o país enfrenta e o MST continua seu trabalho de formação de 

militantes, ocupações de terras, mobilizações por todo o Brasil como forma de 

pressionar o governo para a realização da reforma agrária. 

 

1.3 A chegada do MST no estado do Ceará  

 

O MST foi se expandindo por todo o Brasil após seu I Congresso Nacional. Os 

trabalhadores que participaram do encontro saíram convictos de que a única solução 

para a realização da reforma agrária no país, no sentido ter acesso a terra para morar 

como também para trabalhar sem prestar serviços para o proprietário, seria através da 

ocupação das terras improdutivas. O Congresso contou com a participação dos 

trabalhadores do Ceará, em especial, das cidades de Quixadá e Quixeramobim, mas não 

conseguiram concretizar o processo de construção do MST no estado até o ano de 1998 

(FERNANDES, 2000). Apesar do anseio de lutar contra as formas de opressão que 

vivenciavam, os trabalhadores encontraram muitas dificuldades para desenvolver o 

projeto de luta pela reforma agrária.  

A luta pela terra acontecia em todo o Brasil e os trabalhadores buscavam meios 

para se organizarem e não se sujeitarem às imposições dos proprietários. E diante do 

cenário vivenciado pela redemocratização do país, os trabalhadores começaram a 

enfrentar os “jagunços” e a se negarem a pagar a renda aos latifundiários, resultando nos 

conflitos fundiários. A prática requeria dos trabalhadores rurais a luta pela terra e 

envolvimento de famílias para romper com o proprietário; a ação resultaria na conquista 

da terra e na produção do seu próprio alimento. 

A expansão do MST já vinha ocorrendo em todo o Nordeste com o 

deslocamento de militantes sulistas e de outros estados do país. E “a chegada do MST 

(...) não pode ser associada somente às ocupações (...) „o grande elemento de 

construção‟ do Movimento foi o processo de convencimento das lideranças que já 

existiam” (LERRER, 2008 p. 70). Para a autora, a migração de militantes foi um fator 

determinante da espacialização do MST, a considerar que estes dispunham da 

habilidade e a experiência de outras regiões na pratica de ocupação e implantação do 

Movimento. 
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O primeiro contato que a militância do MST fez no Ceará foi no final do ano de 

1988. Na ocasião, um militante do Espírito Santo esteve no Ceará para conhecer a 

região e iniciar os trabalhos para a primeira ocupação no estado. Para Fernandes (2000), 

a forma como os trabalhadores se encontravam em meio a seca impediu que o MST 

continuasse o processo de formação. Dessa forma, apenas em 1989, no ano seguinte, 

com a vinda de uma militante do Espírito Santo, foi possível a articulação para 

consolidar o Movimento. A militante é citada pelos interlocutores, juntamente com 

outros dois que vieram fazer contato para fomentar as reuniões. 

 

[...] eles vieram fazer o primeiro contato em 88 né, no final de 88, 

quando foi em 89 começou aquelas reuniões que o MST fazia as 4 

reuniões pra poder ir pro acampamento selecionar as famílias. E eu 

comecei a ir nas reuniões, ia no Serrote Branco que eu tinha uma tia 

que morava lá, eu ira pra lá, ia pras reuniões onde eu conheci o 

Eduardo no Saquim, uma comunidade chamada Saquim, que era perto 

do Serrote Branco e eu ia pra essas reuniões. (Entrevista Vilanice 

26/03/2017) 

 

 

Vilanice destaca em sua fala que começou a participar das reuniões às 

escondidas, sem conhecimento das irmãs e da família e que, na época, estudava para ser 

freira e a reunião era uma realização do sindicato de Quixadá. A participação na reunião 

foi um fator motivador para querer conhecer mais acerca dessa proposta de reforma 

agrária. 

 

Eu estudava em Quixadá aí fui pro reunião no sindicato em Quixadá 

escondido das irmãs e nessa reunião era falando sobre os sem terra, e 

que, dos acampamentos, era a Fátima Ribeiro, o Zé Rainha. Não era a 

Fátima Ribeiro no dia era o Zé Rainha e o João Ramalho, que tinha 

vindo do Espírito Santo né pra fazer essa reunião em Quixadá e ali me 

motivou, eu comecei a participar das reuniões, no início escondido né 

da família? Aí quando a Fátima Ribeiro chegou no início do ano, que 

começou a fazer reunião na nossa comunidade eu ia participar das 

reuniões, né? (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Eduardo Braga também complementa dizendo como foi a chegada do MST no 

estado, e quem foram os primeiros militantes a fazer contato. O processo de organização 

iniciou com a mobilização dos sindicatos e de pessoas vindas da igreja, que já tinham 

uma formação política para atuar frente à questão da terra na região visitada, mesmo 

não possuindo um conhecimento de como funcionava um acampamento. Assim, o MST 

começa no Ceará. 
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Em 89 com a vinda da Fátima e do Zé Rainha, que chegaram do 

Espírito Santo aqui no Estado pra fazer as primeiras ocupações de 

terra, que foi exatamente no São Joaquim. Só que antes de 89 a Fátima 

já tinha tado no estado em 84 85 por aí. Vendo a Fátima mais Zé 

Rainha a condição de o movimento se instalar aqui no estado que foi 

através do sindicato de Quixeramobim e de Canindé, que o 

movimento chegou aqui. (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Vilanice relata que a cada reunião sentia a curiosidade de saber como era viver 

numa barraca de lona e que o foco mudava, não sentia mais vontade de seguir a vida 

religiosa. O desejo de ver na prática como era viver em um lugar fora da casa 

aumentava. Além disso, era que instigada pelos militantes a se inserir no MST com a 

proposta de ser professora no acampamento. 

 

Quando foi pra decisão da ocupação de ir pa ocupação é, eu ainda era 

de menor nesse tempo, eu tinha 17 anos, já tinha feito 17 ano aí 

participando das reuniões, quis ir decidida mesmo que eu ia pra né? 

Eu já mudei o foco. Quando eu comecei a ver as reuniões dos sem 

terra e a ver a Fátima incentivando, o Zé Rainha. Quando terminava as 

reuniões o Zé Rainha ficava conversando comigo, aí a história deles 

que eles falavam comigo que, quando, nós vamos fazer o 

acampamento e lá no acampamento você vai ser a nossa professora, eu 

ia ser a professora dos assentados dos acampados. Aí com isso eu já 

com aquilo na cabeça e veio outros militantes de fora, veio o Rogério 

de Alagoas, a Dilei da Paraíba, veio o João Daniel do Sergipe e tudo a 

militância que vinha de fora era botando na minha cabeça pra mim ir 

pro sem terra né? E quando eu falava pro meu pai, pra minha mãe 

nenhum dos dois aceitavam, que não aceitava ir. Aí, sei que, nessa 

intenção toda e nas reuniões que iam sendo feitas e eu acompanhando 

mais vontade e mais motivada eu ficava porque eu queria ir 

curiosidade também na verdade né? Como é que ficava no meio do 

mato, debaixo da barraca de lona, como é que viver ali sem uma casa, 

sem um banheiro, sem nada, como é que comia e tudo né? (Entrevista 

Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

As reuniões começaram nos municípios de Canindé, Quixadá e Quixeramobim, 

através das lideranças sindicais e igreja. O compartilhamento das experiências com a 

luta popular foi primordial para que os trabalhos pudessem gerar resultados, afinal as 

vivências e experiências trocadas contribuíram para que o número de pessoas ao redor 

da luta encampada crescesse e houvesse a consolidação do movimento, resultando nas 

primeiras ocupações. Assim, o primeiro trabalho foi reunir as famílias para a formação 

e, em seguida, a ocupação.  

Antes de eu vir para o assentamento era um desafio meu, que eu ouvia 

o papai falar em reforma agrária e um dia eu tava trabalhando numa 

fazenda e o caba chegou dando o recado que ia, os outro trabalhador, 

que tinha uma mulher que tinha vindo fazer uma reunião da reforma 
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agrária pra quem quisesse terra. Aí eu digo: pois eu vou nessa daí, eu 

vou nessa e eu quero... é o desafio de eu saber aonde é que isso vai 

terminar. Quando eu desço, nós morava em cima da serra do Estevam, 

em Quixadá, quando eu desço pra, pro sertão lá no Serrote Branco, 

município de Choró hoje, aí era a Fátima Ribeiro que era a, ela, uma 

dirigente nacional do Movimento Sem Terra, tinha vindo do Estado 

pra fazer esse trabalho da articulação pra ocupação de uma fazenda 

aqui no Ceará, que era onde ela tava iniciando o movimento e lá eu já 

me taquei muito do açude, que o açude me interessava, comecei já 

interrogar: Fátima como era isso? em quê que ia dá? Se não era mais 

uma mentira que tavam inventando pros trabalhador? Ela disse que 

não que era uma coisa séria. E aí eu me empolguei muito com o 

assunto e comecei questionar muito e comecei me interessar pelo 

assunto e aí já na segunda reunião eu já me tornei quase um militante 

porque eu já saí com a missão que cada um tinha que articular mais 

um sem-terra pra outra reunião e nisso aí foi se multiplicando e eu já 

levei na quarta reunião eu já levei foi bem uns 15 pra ir mais eu pra 

reunião. E aí eu comecei ser visto como aquele cara mais ativo, não 

era à toa que eu tinha levado mais gente pra reunião, que eu 

perguntava mais, questionava mais. (Entrevista Eduardo Braga 

23/04/2016) 

 

 

Eduardo expõe que a proposta de reforma agrária foi encarada como um desafio 

na intenção de ver até onde a ideia ia prosseguir. E que devido a sua participação e 

interesse na segunda reunião, quase se tornou um militante
26

. As reuniões foram 

acontecendo e aumentando o número de participantes. E acrescenta que no período para 

a ocupação, o MST realizou encontro municipal com as famílias que iam ocupar, em 

seguida, promoveu o encontro regional nas cidades de Canindé, Quixadá e 

Quixeramobim. Em Madalena não houve encontro, iria só receber a ocupação. Nas 

reuniões, escolheram os coordenadores, que eram as pessoas que mais se destacaram 

nos encontros e logo se tornaram militantes. Os coordenadores ficaram responsáveis 

para levar as famílias para o acampamento e que “ninguém sabia onde era a terra, aí 

arrumamo as malas e fomo embora na madrugada do dia 24 nós saimo, à noite do dia 24 

nós saimo do Serrote Branco pra vim pra Madalena” (Eduardo). Vilanice, em sua fala, 

explana que tanto ela como um dos seus irmãos decidiu ir para a ocupação, mas não 

poderiam ir sozinhos, pois não tinham idade e foi preciso que o pai decidisse, 

mostrando-se, de início, resistente, mas logo resolveu ir para o acampamento. Sua 

família ficou na comunidade onde moravam. 

                                                           
26

 Tornar-se um militante para o Eduardo se referia pela participação nas reuniões e articular o maior 

número possível de famílias para a ocupação. O que torna Eduardo militante é sua empolgação e o 

compromisso em assumir responsabilidades no primeiro dia da reunião. Porém não é uma definição única 

os outros podem apresentar conceituações diferentes. 
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Na madrugada do dia 25 de Maio de 1989, após algumas reuniões, um número 

de quatrocentas e poucas famílias ocuparam a Fazenda Reunidas São Joaquim S/A – 

Agricultura e Comercio, com quase 23.000 hectares e distribuídas nos municípios de 

Madalena e Quixeramobim. A propriedade pertencia a Wilcar Parente de Paula Pessoa, 

conhecido como general Wica. O tamanho do imóvel resultava do processo de invasão e 

tomadas de terras dos vizinhos. De acordo com Eduardo, foram três meses de 

preparação para que as famílias fizessem a ocupação.  

No período da ocupação moravam na fazenda cem famílias na condição de 

moradores de rendição e a propriedade caracterizada como improdutiva (ALENCAR e 

DINIZ, 2010). Ainda nesse clima de mobilização, um grupo de Sem Terra ocuparam o 

INCRA, em Fortaleza, exigindo a desapropriação que estava decretada desde 1986 e 

com nove dias o decreto foi assinado, iniciando-se, portanto, os trabalhos de 

implantação do assentamento 25 de Maio.  

 

As famílias acampadas foram tomadas por sentimentos contraditórios. 

Em alguns momentos, eram tomadas pelo medo do dono da terra, da 

polícia e do novo. Em outros momentos, os acampados eram 

invadidos de felicidade, alegria, esperança por lutarem pela melhoria 

de vida, deixarem os trabalhos de superexploração e humilhações para 

serem libertos. O sonho de ter a terra na qual poderiam plantar e 

construir a casa, sem precisar dividir a produção com o patrão, 

alimentava o sonho da liberdade. Nas falas dos assentados do 25 de 

Maio, os relatos de sofrimento e sonho estão muito presentes, quando 

discorrem sobre a história da ocupação (ALENCAR e DINIZ, 2010 p. 

137). 

 

 

A ocupação causa diversos sentimentos nas pessoas, seja medo, alegria, 

ansiedade, conquista, ou derrota do latifúndio. Não tem como definir com exatidão, sem 

saber da pessoa o que lhe impulsiona ou o que sente naquela situação. E lembrar, que é 

feito o ato da ocupação como marca de um movimento como o MST, da insatisfação, 

como forma de lutar contra o sistema de exploração do capitalismo. A ocupação 

permanece como processo de resistência até que o imóvel seja desapropriado, o que em 

muitos casos levam-se anos para a conquista definitiva da terra (SILVINO, 2009).  

A Fazenda Reunidas São Joaquim era uma espécie de várias localidades dentro 

de um espaço, que como diz Eduardo são várias fazendinhas dentro da fazenda grande. 

São elas: Açude, Nova Aliança, Fazenda Nova, Paus Brancos, Perdição, Agreste, São 

Joaquim, Paus Ferro, Quieto, São Nicolau, Raiz, Central e Ipueiras, que formavam um 
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só conjunto de terras. Algumas dessas localidades mudaram de nome, como também o 

assentamento deixou de ser Fazenda Reunidas São Joaquim para ser 25 de Maio devido 

ao processo de ocupação que marca um outro momento para os trabalhadores. 

 As famílias que residiam no local viviam em condições precárias ocasionadas 

pelo sistema de exploração do trabalho e as suas residências eram muito pobres, sem 

higiene ou saneamento. Inicialmente, as famílias foram para a comunidade Paus 

Brancos e, em seguida, para Quieto. A primeira comunidade devido ao fácil acesso e a 

segunda, pela disponibilidade hídrica do açude. Aos poucos, foram sendo colocados em 

cada comunidade um grupo de famílias e, assim, formando o assentamento. Nesse 

processo foram criando as associações e uma cooperativa que organiza os assentados 

em torno dela. São dezoito associações e a COPAMA; criaram também um conselho 

geral do assentamento, que é formado por dois representantes de cada associação e tem 

um presidente responsável.  

Em setembro de 1989, os trabalhadores se organizaram para ocupar a fazenda 

Tiracanga, em Canindé, porém foram impedidos de realizar a ocupação pela União 

Democrática Ruralista (UDR), que bloqueou uma parte das famílias enquanto outra 

parte conseguiu desviar o bloqueio e ocupar a fazenda Touros, no município de 

Itapiúna. Entretanto, as famílias ocuparam logo em seguida a fazenda Tiracanga; a 

ocupação foi organizada por militantes do Ceará que tinham ido para uma capacitação 

na Paraíba, ou seja, pelos filhos dos assentados. E os latifundiários viram acontecer duas 

ocupações. As famílias foram despejadas e deslocadas para a fazenda Experimental 

Paula Rodrigues, no município de Santa Quitéria. Após meses acampadas as famílias 

foram assentadas, demonstrando vitórias pela conquista da terra (ALENCAR, DINIZ 

2010; FERNANDES 2000). 

Com a extensão territorial do assentamento sentiu-se a necessidade de criar uma 

entidade que abrangesse toda a produção do assentamento, criando-se a COPAMA 

como mecanismo para aglutinar as associações. Todo assentado deveria ser sócio da 

cooperativa. Porém, foi um processo bastante difícil, pois os trabalhadores não tinham 

conhecimento do que era uma associação e, muito menos, como era o seu 

funcionamento. Apesar disso, foram criando associações para representar os interesses 

dos trabalhadores. 

A cooperativa ela foi uma das primeiras que foi criada no sentido, que 

ela ia organizar a produção de todo o assentamento. E todos os 



 

 

86 

 

assentados era pra ser sócio dela. Como iniciou sem o pessoal 

entender muito o que era associação ou que era cooperativa. Aí fore 

vendo no decorrer dos anos, fore vendo de 90 até 94 que não dava pra 

ficar só uma entidade representando assentamento tinha que em cada 

fazendinha, cada grupo de família da comunidade criar a sua 

associação só que o objetivo era de que cada associação ser vinculada 

a cooperativa. Como nem todo mundo concordava com a cooperativa 

então resolveram criar associações a parte. Aí por isso hoje nós temos 

a cooperativa com 3 associações filiadas a ela, que é a Nova Vida I, 

Paus Brancos e Ipuerinha, e hoje o Quieto também que é, hoje o 

Quieto e Ipuerinha são grupo só. (Entrevista Eduardo 26/03/2017) 

 

 

Tanto o assentamento 25 de Maio como o MST no estado completaram vinte e 

sete anos de luta contra as formas de opressão e o latifúndio. A chegada do MST e sua 

consolidação no Ceará dialogaram com as condições sociais e políticas que o meio rural 

cearense enfrentava. Nos dez primeiros anos, na percepção de Eduardo, o assentamento 

juntamente com o Movimento, foram muito bem organizados, e com uma grande 

produção na agricultura; porém, nos últimos dezessete anos têm enfrentado dificuldades 

na organicidade como um todo, ocasionado pelos novos assentados e agregados, além 

do que a juventude do assentamento encontra-se envolvida com drogas, prostituição e 

práticas criminais. A pouca produção resulta da falta de chuvas e do fato do Movimento 

não ter muita atuação no assentamento, desconhecendo os problemas sociais e políticos 

que o assentamento enfrenta,  

 

O movimento, assim, a militância que tá hoje não conhece a realidade 

do assentamento então não pode ajudar muito. O assentamento tá 

subcarregado de juventude sem trabalho, sem mão de obra. A 

juventude acaba migrando pra outras coisas que não é lícito fazer no 

assentamento, caminhando para o mundo da droga, da prostituição, do 

próprio roubo em si. Então isso infelizmente, o movimento hoje, o 

assentamento hoje tá vivendo esse dilema do inchaço muito grande de 

jovens sem muita  ocupação dessa mão de obra da juventude. Nossa 

juventude hoje quase toda envolvida nesse mundo da droga, da droga 

mesmo. Não é diferente de uma periferia de uma cidade não, 

infelizmente chegou um ponto que nós não queria e por outro os 

assentados mais velhos, muito deles faleceram muito iniciantes. 

Outros deixaram os filhos no assentamento foram embora pra cidade 

uns com problema de saúde, outros com problema de canseira mesmo 

e outros estão aqui ainda no assentamento, mas a expectativa de 

produção muito baixa. Hoje o assentamento está produzindo muito 

pouco. Também por conta dos invernos que não tem ajudado muito 

nos últimos sete anos a produção tem sido muito pobre porque falta de 

inverno e por outro lado essa questão da credibilidade da agricultura. 

Assentamento hoje sobrevive da pecuária e da agricultura né? 

(Entrevista Eduardo 26/03/2017). 
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O assentamento 25 de Maio enfrenta vários problemas que não apenas a questão 

da escassez de chuvas, mas problemas estruturais, organizacionais, sociais, políticos, 

entre outros, que envolvem não somente o assentamento, mas também a própria 

organização MST, que se distancia muito do cotidiano do assentamento. São problemas 

difíceis de serem combatidos e/ou solucionados. É um fator interno que envolve 

questões de acompanhamento e que seria preciso a intervenção do MST para solucioná-

los. O problema dos jovens é uma questão levantada por Eduardo que se confirma no 

cotidiano do assentamento. Durante a minha vivência em campo, pude observar que 

existem muitos jovens envolvidos com o uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas; jovens 

sem nenhum comprometimento com o trabalho na agricultura e que inicia o processo do 

uso da droga. Especificamente na comunidade Paus Brancos, pude observar jovens 

solteiros e casados que entram numa “diversão” que pode durar dias, semanas ou meses, 

fazendo uso de drogas lícitas. Mas, no assentamento também existem casos de jovens 

usuários de drogas ilícitas, que fazem uso e outros, ainda, que foram para clínicas de 

reabilitação.  

Contudo, no assentamento há jovens que estudam na cidade para ter uma 

formação superior e sair do assentamento, como é o caso de um grupo de cinco jovens 

(homens), que cursam Designer de Interiores e pretendem abrir um negócio na cidade. 

O 25 de Maio enfrenta também o problema da assistência técnica que prejudica os 

aspectos sociais e da produção do assentamento, pois, muitas vezes, as equipes não 

realizam o trabalho. 

Atualmente, são cadastradas pelo INCRA quatrocentas e vinte e quatro famílias 

e mais de cento e sessenta famílias agregadas, que esperam ser registradas como 

assentadas. Essas famílias agregadas são formadas pelos filhos dos assentados, parentes 

de fora que vem para o assentamento. É outro problema que o 25 de Maio vivência há 

bastante tempo: quando trabalhei no assentamento no ano de 2011 a 2012, a solicitação 

do INCRA para cadastrar essas famílias era frequente, pois esses agregados não têm 

nenhum direito garantido, ficando sujeitos à aprovação das famílias já registradas. 

Também destaco o fato de que muitas pessoas que estavam cadastradas no INCRA, na 

época, não residiam mais no assentamento e outras ainda tinham falecido.  

Apesar dos problemas internos enfrentados no dia a dia, o assentamento 25 de 

Maio é referencia no estado. Possui a maior área de terras, possuindo um número 



 

 

88 

 

elevado de assentados com grau de escolaridade em nível superior. Conta ainda com 

uma escola do campo com uma educação voltada para os filhos e as filhas dos/das 

assentados/as. Além de outros fatores que aqui não são mencionados. É a primeira 

ocupação do MST no estado onde trabalhadores/as rurais romperam a cerca do 

latifúndio e com esse ato iniciaram outras ocupações por todo o Ceará, que permanecem 

até hoje.  

Em seus vinte e sete anos de história no Ceará, o MST ocupou latifúndios, 

rodovias, empresas, instituições como forma de luta para a realização da reforma 

agrária, que não se limitou apenas à distribuição de terra, pois o processo de reforma 

agrária é um processo que o MST ainda almeja. Alguns desses latifúndios foram 

conquistados enquanto outros ainda aguardam a desapropriação; famílias que estão anos 

residindo em barracos de lona (uns em rodovias) aguardando uma medida judicial. 

Muitas dessas famílias resistem o tempo de vivência no acampamento e outras desistem 

retornando para a cidade ou o lugar de onde vieram. Todavia, o Movimento no estado 

do Ceará mudou o cenário de muitas famílias, que por meio da luta conseguiram ter sua 

propriedade para morar e cultivar, e vem fazendo e mudando histórias, valendo-se de 

seus ideais, aflorando e solidificando a militância. 

A seguir, trato da importância da relação da Igreja Progressista com o MST. A 

igreja enquanto dispositivo de formação pessoal e política do sujeito social foi fato por 

mim constatado durante a pesquisa, corroborando o já apregoado por alguns autores: a 

relação inextrincável, no Ceará, entre Igreja e MST. Os sujeitos eram militantes de 

pastorais, catequistas, alguns vindos de suas lutas pelos sindicatos rurais.  

Ao ser um dispositivo de formação, a Igreja também tem seu lado místico e o 

MST traz no bojo de sua trajetória a simbologia mística dos ritos da Igreja. Uma mística 

que alimenta o espírito, que faz o sujeito permanecer na luta, e uma mística 

performática e formativa, que acompanha o militante nas suas ações. A sua estrutura 

organizativa também é um mecanismo de formação ao dividir atividades e, em especial, 

pela sua disciplina, que dita regras, normatiza pensamentos e corpos, e “controla” sua 

militância. 
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2. A relação do MST com a igreja como dispositivo de formação política 

 

O interlocutor Eduardo e as interlocutoras Márcia e Vilanice eram engajados em 

formações políticas da Igreja Católica, tais como pastorais da terra e juventude. 

Vilanice, além do trabalho que realizava na comunidade como professora de catecismo, 

era também noviça.  O engajamento na igreja foi fundamental para a formação desses 

sujeitos enquanto militantes das causas sociais. Fazem pensar no processo histórico de 

movimentos que existiram no Brasil em face da questão agrária do país, destacando a 

igreja como um espaço para a formação de militantes, pois a maior parte dos quadros é 

oriunda de pastorais ou possuem alguma vinculação com a Igreja.                 

Reiterando a crescente mobilização dos trabalhadores rurais em situações 

precárias e/ou injustas, a Igreja por volta de 1960 se dedica ao trabalho organizativo e 

de mobilização em prol dos trabalhadores. Conforme Medeiros (1989), essa prática 

remete ao ano de 1960, com as atuações do Serviço de Assistência Rural do Rio Grande 

do Norte (SAR) com o propósito de mobilizar e treinar líderes sindicais. Essa 

instituição, além de orientar a formação de sindicatos, criou um setor para realizar essa 

sindicalização rural, que prestou esses serviços. A igreja começou, então, a pressionar o 

Estado para obter a regulamentação legal para a sindicalização. 

Com o trabalho da Igreja para a sindicalização rural, o SAR iniciou uma 

campanha fazendo divulgação nas redes de emissoras controladas pela Igreja. 

Promoviam reuniões e convocavam os trabalhadores para participar desse momento de 

formação. Nesse processo de sindicalização mostravam aos envolvidos os seus direitos. 

Esse primeiro trabalho no Rio Grande do Norte logo se estendeu para outros 

estados do Nordeste, sendo realizado pelas dioceses. Um grande aliado ao trabalho da 

Igreja que se espalhou por alguns estados foi o Movimento de Educação de Base 

(MEB), criado por meio de um decreto do governo federal, que impulsionou a 

divulgação da sindicalização em outros locais. Todo o Movimento realizado pela Igreja 

tinha orientações dadas pela Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) 

para serem seguidas. Entretanto, as igrejas locais definiam maneiras específicas de se 

organizar. 

 

(...) a criação de um sindicalismo cristão, afastado das lutas de classe, 

mas defensor dos direitos dos trabalhadores e de uma reforma agrária, 

baseada na propriedade familiar. Tendo como objetivo central o 



 

 

90 

 

combate ao comunismo, a CNBB defendia a extensão dessa 

sindicalização “a todos os centros rurais, sobretudo quando agitados 

por reivindicações justas, mas conduzidas por segundas intenções”. 

(MEDEIROS, 1989 p. 76) 

 

 

O movimento da Igreja possibilitou a formação de outros espaços e/ou grupos. 

Um segmento da Igreja foram as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Começaram 

seu trabalho nos 1950 e se consolidaram no início dos anos sessenta como lugares 

sociais, que se constituíram como espaços de reflexão acerca da realidade e onde se 

desenvolveram as experiências para a organização dos trabalhadores rurais. Segundo 

Chaves (2000) “[...] elas promoveram uma ética calcada na ação concreta pensada, 

planejada e avaliada coletivamente, e difundiram um princípio político fundado na 

democracia de base [...]” (CHAVES, 2000, p.122). 

  As CEB‟s eram formadas por pequenos grupos de trabalhadores, cujas reflexões 

eram conduzidas pelos agentes pastorais, leigos ou religiosos com o intuito de organizar 

o grupo para a luta. O militante Jeová Sampaio referencia que “as CEBs foi [sic] um dos 

grandes berços da espiritualidade (...), ela fez com que vivenciassem a mística de forma 

diferente”. A percepção geral é de que as CEBs tiveram importância para a formação do 

MST, além de adotarem uma mística nas suas instâncias vinda exclusivamente da Igreja 

e da experiência. 

As CEBs foram o lugar social onde os trabalhadores encontraram condições para 

se organizar e lutar contra as injustiças e por seus direitos. Era um lócus de formação, 

acolhimento e engajamento. Caracterizava-se por um grupo de pessoas envolvidas para 

que houvesse igualdade e distribuição de terras para aqueles que não possuíam; era uma 

militância formando novos militantes, liderada por párocos. Relacionando mensagens 

bíblicas com a história dos trabalhadores, costurou-se um novo eixo de organização que 

logo se expandiu para a zona rural, tendo a Bíblia e a Igreja como importantes pilares. 

Com a ditadura militar e com o apoio da Igreja nesse regime, alguns sacerdotes 

começaram a se envolver no processo de resistência em torno da questão da terra, 

enquanto outra parte acatava a repressão. As CEBs deixavam de ser espaço onde os fiéis 

iam à procura da paz para se tornar um espaço de reflexão, com objetivos políticos a 

respeito da vida. No momento da homilia,
27

 os trabalhadores podiam interferir relatando 

                                                           
27

 Momento da pregação ou sermão do pároco e/ou pastor. Segundo o dicionário Ruth Rocha (2001) 

homilia significa pregação do evangelho. 
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momentos de suas vidas, seus trajetos, para que houvesse, assim, uma partilha das 

experiências.  

 

Organizadas por „agentes pastorais, como padres ou pessoas comuns 

preparadas pelas Igrejas, as CEBs eram um pilar àqueles que mal 

conseguiam escrever o próprio nome e tinham um histórico de 

migração, exploração no trabalho e expropriação de terras. Nelas os 

agricultores tinham espaço para o conforto religioso e para o 

aprendizado sobre seus direitos no campo. Novenas e missas dividiam 

o tempo com aulas e organização e de mobilização. (SCOLESE, 2008, 

p.111) 

 

Fernandes (1996) explicita como eram os espaços das CEBs e como foi fator 

decisivo para a gestação do MST. Desta forma, “as experiências de luta, construídas a 

partir das CEBs, contribuíram para com o nascimento do MST. As comunidades 

tornaram-se lugares de discussão e conscientização para a construção de um espaço 

político de confronto na luta por terra” (FERNANDES, 1996, p. 57). 

Apesar dos anos da ditadura, os trabalhadores persistiram na luta pela terra 

realizando as primeiras ocupações sob a influência principal da ala progressista da 

Igreja Católica, que resistia à ditadura. Percebemos que, de alguma maneira, a Igreja fez 

um trabalho de sindicalização rural a seu modo. Este fato mostra que esteve presente na 

organização dos trabalhadores, embora pactuasse com a ditadura. 

Medeiros (1989) e Elisete Schwade (1993) discorrem que nesse período 

surgiram outros segmentos da Igreja de apoio à luta dos trabalhadores, buscando ser a 

voz daqueles que não tinham seus direitos básicos garantidos e incrementando a luta 

pela terra como fator para a transformação da estrutura agrária do país. Muitos desses 

segmentos tinham uma concepção diferenciada, que destoavam da visão compartilhada 

pela Igreja como um todo.  

Contudo, ganharam influência nas ações do dia-a-dia como a CPT, criada em 

1975, como uma instituição ecumênica, resultado do Encontro Pastoral das Igrejas da 

Amazônia Legal. Seu compromisso inicial foi se dedicar na dimensão global da reforma 

agrária para implementar ao que se estabelecia pelo Estatuto da Terra. O seu trabalho 

era assistir trabalhadores sem terra e rurais (CHAVES, 2000; MEDEIROS 1989). 

O surgimento da CPT se deu através da política de ocupação da Amazônia 

instaurada pela ditadura militar. A Igreja vivenciava um intenso conflito latifundiário 

causando diversos problemas e assumia um compromisso com índios, posseiros e outros 
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grupos marginalizados. Toda a ação da Igreja em apoio aos povos daquela região foi 

duramente reprimida, havendo até mesmo assassinatos de padres como forma de 

impedir a ação da pastoral na Amazônia. 

Diante desse contexto de repressão e perseguição para com os lideres religiosos 

é que a CPT surge como uma entidade de apoio à luta dos trabalhadores. Seu principal 

trabalho era organizar esses trabalhadores para outros espaços políticos e dar 

continuidade às ações que iniciava em torno da reforma agrária. Chaves (2000) 

argumenta a importância do trabalho realizado pela CPT como um grande mecanismo 

para organização dos trabalhadores. 

 

[...] a CPT representou, com sua estrutura organizacional e poder 

social da Igreja, um importante instrumento de apoio à organização 

dos trabalhadores rurais e de defesa contra repressão política durante o 

regime militar. Mas ela foi também uma fonte de apoio à nova forma 

de luta pela terra representada pelas ocupações – como disse mais de 

um militante, “o MST é cria da CPT” (CHAVES, 2000, p. 121). 

 

A CPT se tornou um instrumento de grande importância para a luta dos/as 

trabalhadores/as rurais, principalmente no que tangia à defesa contra qualquer forma de 

repressão. Na época, apresentava-se como um canal de denúncia da violência do campo 

e agente de luta em prol dos/as trabalhadores/as. Teve sua origem na Amazônia e logo o 

seu trabalho se expandiu por todo o Brasil, mas era somente nas dioceses que os bispos 

apoiavam seus objetivos, não se contrapondo ao que era proposto (MEDEIROS, 1989). 

Reiterando que o seu trabalho era voltado para a luta pela terra, principalmente em áreas 

mais problemáticas e necessitava de um movimento que organizasse os trabalhadores 

para as ações vindouras. Ressalto ainda que a CNBB e a sede da CPT localizavam-se 

em Recife e isso explica por que a CPT possuiu atuação não somente no sul do país, 

entrementes também se estendeu para outras regiões como o Nordeste, tendo um 

trabalho de suma importância na articulação e conscientização dos trabalhadores.  

No ano de 1981 e 1982, a CPT iniciou os encontros com as lideranças de 

diversos movimentos e patrocinou um encontro de movimentos da região Sul, em 

Medianeira-PR. Destaco também um evento nacional, que ocorreu em Goiânia-GO, 

com representantes de dezesseis estados para discutirem assuntos pertinentes em torno 

da problemática do acesso a terra no Brasil (CHAVES, 2000).  
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Não que a Igreja, através da Pastoral da Terra, tenha sido 

completamente afastada das ações do Movimento, mas sua 

participação foi sendo relativizada ao longo desse tempo. Na década 

de 1980 a parte “progressista” da Igreja Católica a também luterana 

foi uma das principais responsáveis em articular os encontros entre as 

lideranças de diferentes lutas no campo. Em 1982, por exemplo, foi a 

CPT responsável por mediar um encontro importante realizado na 

cidade de Medianeira no Paraná. Nacionalmente, a CPT também 

promoveu, nesse mesmo ano, um encontro em Goiânia no estado de 

Goiás, do qual participaram trabalhadores rurais de 16 estados. 

(SILVA, 2003 p. 30) 

 

 

Referente a esse contexto da CPT, das reuniões e encontros que antecederam os 

militantes que fundaram o MST, a autora completa afirmando que “[...] a CPT está na 

origem do próprio conjunto diversificado de movimentos localizados que floresceram 

nos finais da década de 1970, a partir dos quais ele seria formado [...]” (CHAVES, 

2000, p. 122).          

Todo o movimento desses agentes possibilitou a existência de uma sociabilidade 

comunitária, fecunda de reflexões que orbitavam às causas sociais do campo, bem como 

ações fomentadas pela Igreja. Ademais, o momento configurou-se como solo fértil para 

a discussão dos problemas de ordem coletiva e a organização de trabalhadores, que 

deram base para a fundação do MST.  

A pastoral da terra se reuniu com sindicatos e ajudou na sua expansão em áreas 

em que ainda não existiam, desenvolvendo a crítica em torno das discussões e pregando 

a terra como solo sagrado da vida e da família. Os encontros serviam para troca de 

experiências, para assessoramento e elaboração de um trabalho com a participação da 

base. 

Nesse percurso da CPT tem-se a pastoral rural, que é herdeira e continuadora 

dos trabalhos dos movimentos da igreja católica, e em 1986 se vincula à CPT e tem 

como trabalho acompanhar e assessorar os/as trabalhadores/as rurais em suas lutas e 

organizações. No ano de 1988, a pastoral rural se filia à CPT com sede em Recife e 

passa, desde então, a realizar um trabalho de acompanhamento e assessoramento as 

comunidades camponesas.  

 A teologia da libertação também é parte desse processo de lutas da Igreja que 

influenciou a formação do MST, sua militância e sua organização dos trabalhadores. 

Caracterizou-se por ser um movimento que atuava em face da pobreza e da miséria que 

assolava a sociedade. Influenciou na sua maneira de lutar contra a pobreza e a miséria, 
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isto é, assumia um caráter humanitário que lutava por uma sociedade sem desigualdade. 

Está envolvida numa relação entre esperança socialista e fé cristã, que tem como recusa 

o individualismo puro e a crença nos valores coletivos e solidários. A Teologia da 

Libertação, no contexto de lutas inseridas, adotou um posicionamento diferenciado que 

possibilitou na mudança de maneiras de ver ou interpretar a vida daqueles que 

vivenciavam situações de injustiças, pobrezas, misérias, trabalho em condições 

precárias. Nesse sentido, Schwade (1993) completa, 

 

A efetivação da Teologia da Libertação implica na reelaboração dos 

valores católicos tradicionais. O catolicismo vem passando por 

transformações ao longo de sua história. Mudanças que inovam a 

interpretação da vida, mas que simultaneamente exigem a vivência 

dessas interpretações por parte dos adeptos (SCHWADE, 1993, p. 49). 

 

 

Cada vez mais os conflitos se intensificaram e a mobilização dos trabalhadores 

foi aumentando. A Igreja teve ampla participação em muitas resistências e uma delas foi 

a de Ronda Alta e na articulação do MST. A CPT, no âmbito de suas ações e/ou 

trabalhos, desenvolveu uma teologia da terra com foco na fé e na vida dos trabalhadores 

rurais.  

Tanto a sistematização da Teologia da Libertação como das CEBs e da CPT, 

contribuíram fundamentalmente para formação e organização dos movimentos sociais 

no campo. É uma relação estreita entre MST e Igreja, não é nem de longe incipiente, 

pois a Igreja antes do período ditatorial defendia os pobres e com esses movimentos de 

caráter religioso e social, reafirmou sua defesa em prol dos trabalhadores que sofriam 

com a falta de terra para morar e trabalhar. 

A Igreja, na sua atuação, tinha um olhar voltado para as questões fundiárias que 

geram pobreza e miséria. Torna-se, assim, um dispositivo de luta pela terra, tendo com 

sua articulação, participado da formação do MST. Consequentemente, ajudou na 

formação de trabalhadores que viriam a se tornar militantes numa ação ampla pela 

reforma agrária, tendo influenciado pessoas a se inserir nos movimentos de caráter 

social vinculado a terra.  

Não somente os primeiros militantes do MST, como muitos outros, que 

sucederam as ações foram agentes de alguma pastoral da Igreja, conforme narram 

Eduardo e Vilanice. Todos possuíam uma formação política de base. 
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Eduardo Scolese, em seu livro,
28

 traz a trajetória de militantes que antes de 

entrar no MST eram provenientes da Pastoral da Terra. Agenor, por exemplo, que 

militava na CPT e fazia discussões para criar um movimento nacional de trabalhadores 

rurais, antes atuava na área rural pelas CEBs. Também cita Jandir Basso, que militava 

na Pastoral da Terra e coordenava grupos de reflexão na sua comunidade e outros locais 

onde fosse solicitado. Tem a trajetória militante de Santina Grasseli que, apesar de não 

ter nenhum contato e/ou vinculo com as pastorais e sindicato, se engajou no MST. Seu 

percurso lhe proporcionou uma formação política e alguns problemas com os 

latifundiários. Santina tinha relação com a Igreja Católica através do seu exercício como 

catequista e em atividades ligadas à reza do terço. Sua atuação nessa ala da Igreja não 

despertava em Santina a pensar acerca dos direitos dos trabalhadores rurais ou no 

combate à pobreza. Somente com o convite para uma ocupação é que veio a mudar sua 

postura e seu jeito de militar. 

Vilanice, antes de ser militante do MST, também foi catequista na comunidade 

onde residia com sua família. Participava da Pastoral da Juventude do Meio Popular 

(PJMP) e era noviça. Em sua fala, afirma que o seu engajamento na Igreja foi o fator 

preponderante para ser militante, pois permitiu o que chama de uma “formação”. E os 

outros que se engajaram também vinham de uma trajetória da Igreja: 

 

Uns era da CPT, uns era da Pastoral da Juventude do Meio Popular, 

outros era da CEBs, não foi pegue assim pessoas que não tivesse um 

pouco de formação antes. Então todo mundo passou pela formação, 

sem ser do MST, mas a formação da igreja católica né? Todos os 

militantes. Por isso era pessoas que tinha mais firmeza, tinha já uma 

ideologia de certa forma formada né, todo mundo, eu e todos os 

demais nós era tudo... (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Também Eduardo relata que antes de ir para a ocupação na Fazendas Reunidas 

São Joaquim fez parte das ações da Igreja Católica, na PJMP, mas que sua inserção não 

implicou a fazer nenhum trabalho ou ação na pastoral, apenas participava  dos 

momentos de formações. Afirma que tinha uma vocação para participar de movimento 

de luta pela terra, pois seu interesse era trabalhar na agricultura. E Márcia também tinha 

um vínculo com a Igreja, envolvimento na CPT e no sindicato, em virtude da atuação do 

seu pai. 
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 Pioneiros do MST: caminhos e descaminhos de homens e mulheres que criaram o movimento, 2008. 
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De acordo com Vilanice, os primeiros conflitos entre a Igreja e o MST 

começaram a existi, principalmente quando estava se formando a primeira militância do 

Ceará, pois a Igreja via a militante Fátima Ribeiro como uma ameaça ao influenciar os 

militantes da Igreja para fazer ocupação de terra e resultava que esse militante optava 

por sair da ala da Igreja para ingressar no MST.  Assim a militância do Ceará se 

construiu de agentes pastorais e sindicais, “Então quem não era das pastorais sociais era 

dos movimentos sindicais. Então foi assim que foi formado a militância veterana que 

botou os primeiros tijolos do MST aqui do estado, foi com esse perfil.” (VILANICE 

ENTREVISTA) 

A Igreja teve papel de suma importância para a gestação do MST, iniciando um 

trabalho de articulação e organização de trabalhadores rurais, e por meio de seus 

segmentos conseguiu dar início da luta pela reforma agrária no país abordando na 

estrutura fundiária e sendo principal instituição em prol da causa dos trabalhadores. 

Contribuiu com a formação política de pessoas que viriam a ser militantes do 

Movimento num processo contínuo de conhecimento e instruindo novos sujeitos.   

 O MST é originário de outros movimentos e das ações que a Igreja fomentou 

dos anos 60 até os dias atuais. Ambos têm uma relação estreita. A Igreja ensinou como 

se deve lutar e o Movimento fez uns ajustes, mostrando que a resistência é essencial 

para a existência da organização. O MST carrega muito da simbologia da Igreja 

adotando até mesmo uma mística para eles, como alimento para a alma. 

 

2.1 Organicidade do MST: mística, estrutura e disciplina 

 

Em pesquisa sobre a mística no MST (SILVINO, 2009), enfatizei o caráter 

religioso; assim, olhei a referência à Igreja Católica e seus ritos sagrados e como o 

Movimento constituiu a sua própria forma de expressar seus sentimentos e fortalecer a 

“alma” dos sujeitos envolvidos, enfatizando o que faz o militante permanecer na 

organização. Para o militante Jeová Sampaio
29

, a mística é composta por um conjunto 

de fatores, que levam ao fortalecimento da identidade coletiva e criação de um 

dispositivo para a luta:  
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 Entrevista realizada para minha monografia (SILVINO,  2009)  
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Pra mim ela é a razão da permanência no MST. A gente sempre diz 

que a mística é o motor da história e pra gente é o que conduz, é que 

faz arrepiar, é que faz indignar, é que faz na partilha no ato celebrativo 

da mística se emocionar, chorar e a mística pra mim é isso, que 

inspira, que faz pulsar, é uma coisa que se mistura ao sangue. Então 

mística pra mim é isso o sangue, é que dar sentido esta nesta luta pra 

continuar na vivência dessa luta (Entrevista 21/12/2008).  

 

 

Mística é mistério, etimologicamente é a combinação de “(...) Mysterion, em 

grego, que provém de múein, que quer dizer perceber o caráter escondido, não 

comunicado de uma realidade ou de uma intenção (...)” (BOFF apud MST - 

Construindo o Caminho, 2001), existindo devido a uma crença, pois sem esta, quebra-se 

o encantamento; assim, ela é socialmente gerada. O poder mágico surge do social e não 

do individual. A força da mística está no segredo, no não dito, no que não se consegue 

explicar, mas naquilo que se vive. Nas palavras de Chaves (2000), a mística, por 

exemplo, é o “espírito do MST” (CHAVES, 2000). Suas encenações possuem traços 

similares aos da estrutura das celebrações religiosas. 

Conforme Cristiani Bereta da Silva (2003), a mística é uma das principais 

estratégias de organização dentro do MST, tendo como responsabilidade aproximar ou 

reduzir a distância que possa existir entre o presente e futuro no Movimento. Busca 

“reforçar o „espírito de luta‟, contribui para construir e reinventar novas formas de 

pensar as mesmas ou outras questões” (SILVA, 2003, p. 137). É um mecanismo que 

contribui para que os militantes e trabalhadores envolvidos no processo de acesso a 

direitos sejam fortificados a se alimentar de músicas, poesias, marchas, encontros, 

esperança para continuar na luta diante dos problemas que surge no caminho. 

A mística tem o papel de envolver os participantes tanto individual quanto 

coletivamente nas derrotas e vitórias através das celebrações que realizam. Une e 

fortalece, dá consciência ideológica para os trabalhos no dia a dia dentro dos 

acampamentos, assentamentos, nos espaços do MST (alojamentos, secretarias). Além 

disso, percebe-se também a mística como práxis militante, que intrinsecamente reforça 

os laços e as forças para a luta. 

Para a militância, a mística está nos gestos, nas músicas, nas palavras de ordem 

proferidas, nas marchas que fazem, na flor que desabrocha, é força, é o espírito do 

Movimento Sem Terra. Motiva o indivíduo a estar na luta, mesmo diante de todos os 

problemas e sacrifícios enfrentados entre outras manifestações. Além disso, pode ser 
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entendida como animação, persistência apesar das dificuldades, alimento para o espírito 

diante das situações vividas. Ela se materializa nas relações entre as pessoas e o mundo 

material. Não é simplesmente uma palavra, mas a vivência de um ideal que pode trazer 

conquistas e perdas (SILVINO, 2009). 

 

[...] realizamos muita mística nos encontros e nos congressos 

nacionais. Exatamente por causa dessa partilha, da construção da 

unidade. Espero não estar cometendo nenhum sacrilégio, mas vemos 

os encontros e os congressos como uma Meca, para onde converge a 

militância, para se unir, para fortalecer os laços de unidade. Queremos 

sair dos encontros com as baterias carregadas, com ânimo e vontade 

de lutar. E não ao contrário, desanimados e cansados de brigar entre 

nós mesmos (STÉDILE & FERNANDES, 1999, p. 84). 

 

 

De acordo com relatos e resgate da história do MST, a mística sempre esteve 

presente na luta do Movimento e não é algo incipiente
30

. Desde sua fundação, o MST 

carrega uma simbologia religiosa e a mística como uma parte fundamental para fazer os 

sujeitos permanecerem na luta. No decorrer do tempo, foram sendo revelados os 

“costumes” de um povo, não de forma sistemática, mas expressa por momentos que 

brotam da realidade, pois não é programada, e sim vivida. Com ela, o MST convoca o 

povo para a luta (SILVINO, 2009). 

 

A Mística acompanha o Movimento dos trabalhadores Rurais Sem 

Terra desde o momento de sua constituição como movimento social. 

A Mística sempre esteve lá, “no acordar mais cedo” e “convocar o 

povo” para as ocupações, as manifestações, a construção das 

necessidades e dos desejos. Convocar as famílias de trabalhadores sem 

terra para atuarem cheias de esperança e gerarem o MST e uma 

mística das ações, ora como parte da dinâmica do Movimento, ora 

como a própria dinâmica. (CASTRO, 2005 p. 1) 

 

 

A mística pode ser imaterial, representada no âmbito de uma força misteriosa 

naquilo que não pode ser explicado, mas vivido. Impulsiona a permanecer na busca por 

um pedaço de terra. No fator material, utiliza-se de acontecimentos e tragédias ocorridas 

durante as ações do MST; é representada pelos símbolos que são frutos de sua criação e 

história: bandeiras, hino do Movimento, palavras de ordem, músicas, ferramentas de 

trabalho, poesia, pessoas vestidas de jagunços, fazendeiros, padres, Sem Terras, entre 
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 Desde seu primeiro acampamento como foi mencionado no capítulo 1 quando foi explanado sobre a 

gestação do Movimento no Encruzilhada Natalino, que trazia nas suas demonstrações símbolos que 

representam um aspecto daquele momento. 
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outras. A mística é uma prática permanente não só nos acampamentos, assentamentos 

como ocupações, encontros, cursos de ensino técnico médio e superior, marchas e 

outros. Em suma, é a representação de um fato que já aconteceu, preserva a cultura, os 

valores, os costumes e a forma de como se organizaram desde a sua entrada no MST. É 

compreensível mesmo diante de situações inexplicáveis. 

Para os militantes, onde há mística há cultura e o MST foi criando seu jeito de se 

caracterizar como um movimento social. Uma cultura popular que traduz o sentido da 

luta que se dá por meio das canções, poesias, documentos e teatro. Uma forma de 

recontar a história, como podemos observar no trecho abaixo: 

 

Essa cultura popular recupera e produz significados históricos, que são 

referências retiradas diretamente da realidade, das suas práticas, das 

suas experiências. São produções culturais que expressam coragem, 

sofrimento e obstinação. Ajudam a compreender melhor o mundo. 

Irreverentes mostram com suas palavras que a realidade é para ser 

descoberta em seus mais profundos recantos e incessantemente. Dessa 

forma, constroem conhecimentos fazem filósofos e desafiam as teorias 

que os excluem da sociedade (FERNANDES, 2000, p. 91). 

 

Nos momentos culturais podemos observar músicas de todos os cantos do país, 

criando e elaborando seus próprios repertórios. Com um violão, pandeiro e sua própria 

voz cantam a terra, a luta, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. A arte flui e compõe 

a própria militância. Esses momentos servem para fortalecer os militantes que, muitas 

vezes, encontram-se desmotivados para o trabalho constante que o Movimento realiza. 

Com a música, a dança, o teatro, a poesia, o hino, as marchas, a bandeira, os 

Sem Terra expõem sobre o que se vivenciam em seu assentamento. Contam as histórias 

de resistências, de luta, suas contradições, suas denúncias, suas críticas à sociedade 

desigual e suas esperanças de mudança. Tais momentos são protagonizados de antemão 

pela militância,
31

 e possibilita o trabalhador e trabalhadora rural também construir esse 

momento, utilizando símbolos criados e incorporados pelo MST e que os representa, 

como a bandeira, o jornal, uma carta, as músicas, o hino, entre outros. 

Para os militantes, há momentos em que parece não ter saída e surge uma força 

que os anima a seguir em frente, que denominam de mistérios ou de mística. Contudo, 

“sempre que algo se move em direção a um ser humano para torná-lo mais humano aí 

                                                           
31

 O militante do MST compõem os quadros da organização e esse militante também pode ser um 

trabalhador, uma trabalhadora, acampado, acampada. Ele não está isento das inserções no acampamento 

e/ou assentamento muitas vezes são oriundos desses espaços.  
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está se manifestando a mística” (MORISSAWA, 2001, p.105). Como expressa o 

entrevistado Jeová:  

Acredita que a mística esta dentro de cada Sem Terra, precisa de 

momento pra ser descoberta, e penso que, nos momentos que faz essa 

descoberta da mística: é numa ocupação de terra no enfrentamento 

com latifúndio, pra mim aí quem não a descobriu, sente com os 

próprios olhos ou na própria pele o sentido da mística (Entrevista 

realizada em 21/12/2008). 

  

 

Às vezes, a morte em meio aos confrontos entre o militante e a polícia, o 

militante e o jagunço podem ser vistas como ato místico. Quando o sujeito, mesmo 

diante da morte, continua firme nos seus ideais. Não há rendição, mas uma luta que não 

cessa com a morte. Um caso, descrito por Ademar Bogo (2003), é o de Oziel Alves, de 

17 anos, que foi morto no Massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, no dia 17 de abril 

de 1996. Oziel coordenou a mobilização e ensinou os trabalhadores a gritar: “MST, a 

luta é pra valer!” E no momento do confronto foi capturado, algemado, teve as pernas 

quebradas e os policiais insistiam para que gritasse a palavra de ordem, mesmo com dor 

e tortura continuou gritando quando um tiro de espingarda calibre 12 arrancou a parte 

inferior do seu crânio. Esse momento, como tantos outros, não pode ser entendido como 

um ato de teimosia, mas como mistério que as palavras não são capazes de explicar. 

Eles acreditam que jamais entenderão os significados dos fatos que os movem a 

permanecer na luta.  

Adelar João Pizetta (2002) 
32

 afirma que a mística “faz „a noite escura da dor e 

da morte‟ passar depressa, para que a beleza do amanhecer de um novo tempo – a 

Liberdade – brilhe intensamente” (PIZETTA, 2002, p.10). A mística é o acreditar no 

novo dia, é esperar que o dia traga a vontade de viver, é ir além do que o corpo pode 

suportar. Nessa trajetória, o MST acredita que os sonhos e as ideias não se matam nem 

morrem jamais, mas permanecem presentes em suas lutas. 

 

(...) Um lutador do povo não morre jamais pelo simples fato de que ele 

nunca vive para si mesmo. Assim é que   encurta o tempo da história e 

se mistura o passado com o presente. Os que partiram, após anos de 

luta, porque a natureza ou as emboscadas impediram que os passos 

seguissem fazendo rastros na poeira da estrada da utopia, continuam 

presentes fazendo rastros na consciência dos que andam pelos 

exemplos que deixaram. Estes iluminam as noites como o clarão da 

lua. (BOGO, 2002, p. 16). 

 

                                                           
32

 Apresentação do livro O Vigor da Mística, Ademar Bogo, 2002. 
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O corpo é o principal instrumento do lutador, independente da situação. Serve 

para ser adornado e para a repressão, assim, o corpo tem diversas funções para o MST. 

Marcel Mauss (2003) define que uma sociedade, por mais variada e complexa que seja, 

possui seus próprios hábitos, que variam consoante aos processos socializadores do 

grupo. Na verdade, o que existe é uma técnica específica para a sociedade da qual se faz 

parte – determinada pelas configurações das formas comportamentais do grupo. Os 

indivíduos, portanto, são resultado das condições sob as quais foram socializados. A 

educação primordial consiste em fazer adaptar o corpo a seu emprego, conforme seja a 

realidade de seu grupo ou sociedade. 

Nesse sentido, é importante registrar a percepção de uma das interlocutoras da 

minha pesquisa, Vilanice Oliveira, sobre a mística:  

 

Com muita sinceridade assim a mística ela é uma palavra que tanto na 

igreja como no movimento ela é como fosse um, você tá aqui 

desmotivado, você tá cabisbaixo, você né? Ela vem como uma injeção 

de ânimo pra pessoa que tá se sentindo assim né? ( Entrevista Vilanice 

25/03/2017) 

 

Esta interlocutora conta ainda que a mística era o que a animava quando estava 

desmotivada para a luta, que lhe dava valentia para enfrentar os problemas que 

surgissem no caminho. Destaca a importância das místicas encenadas para o 

fortalecimento da luta, a mística era como uma “chacoalhada” que despertava para a 

ação para a qual estava destinada, sendo fundamental para o fortalecimento de toda a 

militância do MST, como se percebe nesta fala: 

É, quando eu tava no movimento as mística pra mim elas foram muita 

motivadora né. Era muito importante não só pra mim, mas pra 

militância no modo geral porque dependendo do tema que se 

trabalhava e todos os encontros se trabalhava essa questão da mística, 

que ela vem mesmo assim primeiro passo pra dar uma chacoalhada 

em você, dar uma sacudida, assim como diz o matuto, pra aquela tipo 

de ação você vai fazer né? Atividade vai fazer, seja pro curso, seja pra 

uma ocupação de terra, seja pra uma viagem que você vai fazer de 

intercambio no exterior. Então a mística vinha sempre como primeiro, 

você tivesse ali com uma gripe viesse uma injeção que da ali pra você 

se fortalecer. (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

Vilanice via a mística como um combustível para animá-la para as atividades 

que tinha que realizar. O seu ânimo fortaleceria outras pessoas a se engajarem na luta e 

até mesmo motivá-las para as ocupações, manifestações, encontros. A mística encenada 

mexia com a subjetividade dos militantes ou sujeitos presentes. “Um combustível pra o 
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ser humano né, e isso, tinha mística que fazia você a derramar lágrima, você chorar de 

emoção quando tinha um determinado fato que era trabalhado a questão da mística”. 

Contudo, Vilanice, após um tempo de vivência e conhecimento no MST, se 

refere à mística encenada como uma representação que não causa mais motivação, que 

não proporciona mais aquela “chacoalhada”. Não arrepia mais. A constatação aconteceu 

num encontro em que participou com outros militantes. Viu a mística apresentada como 

um ato que não fazia parte do processo que estava vivenciando, emocionando-se com a 

fala de alguns companheiros: 

 

Agora hoje pelo distanciamento, é, eu tava com muito tempo tá com 

muito, que eu não participo de atividades do movimento. Eu fui uma 

aqui no Quixeramobim, se meu espírito não me engano, a 4 anos atrás 

foi feito uma homenagem aí. E a Fátima Ribeiro, eu fui, o Eduardo e 

pra lhe ser muito sincero a mística que foi feita já não te arrepia mais, 

eu já não senti, esse aí foi meu teste. É, eu já não sentia assim mais 

com o corpo, como parte do processo. Já via como coisa normal, 

natural, não foi aquela coisa que chegou a mexer e o que mais mexeu 

comigo foi algumas falas, da Fátima Ribeiro que eu tenho como meu 

ídolo, como do Ednilo do sindicato e quando se vai um agricultor  que 

você passou noite de sono, noites escura que fala, mexe com você essa 

hora mexeu comigo. Mas em termo das apresentações como é que eu 

te digo a palavra né? Quando foi feito o momento de motivação, 

abertura, essa coisa toda não veio mais tipo assim agora eu falando no 

Ednilo, na Fátima mexe comigo me arrepia, mas aquela militância que 

tava ali que feito todo um negocio lá que, eu não sentir e eu tava do 

lado do Eduardo e eu cochichava com Eduardo assim né: Eduardo tu 

tá, o que é que tá sentido? Nada né? E eu disse a mesma coisa, aí 

quando a Fátima pega o microfone, é o Ednilo pegou o microfone, 

então essas figuras assim aí ela mexe com a gente. Mas outras coisas 

quando eu vejo. Eu quis ir no encontro dos sem terra agora pra mim 

ver, não tive como porque eu tava doente, que foi esse agora em 

Santana, que teve aqui em Santana. Mas não tem mais essa coisa 

assim de quando você ver a bandeira vermelha que sangue fervia, 

corria na suas veias. Então eu acho é que isso também da gente tá 

muito distanciado e tudo cê acaba não tendo mais esse fervor, mas eu 

tenho o movimento no sangue, nas veias me considero parte da 

história por mais que os dirigentes queiram negar isso não é possível... 

(Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

A participação num evento promovido pelo MST mostrou a Vilanice que 

aquela mística que a motivava a lutar pelos Sem Terra não tinha mais aquele “poder” 

para fazer chorar e se alegrar. O combustível não possibilitava uma força e energia para 

seguir no MST. Justifica que talvez esse acontecido se explique pelo “distanciamento”, 

por não estar mais inserida na organização. O que esta militante expõe é importante para 

pensar sobre a mística para aqueles que não se sentem estimulados por ela, pois outrora, 
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era o elemento essencial para o militante se animar, se indignar, se alegrar, recuperar 

suas esperanças, fortalecer o “espírito”.  

A encenação da mística é tão importante quanto as práticas do cotidiano, porém 

o ato celebrativo da mística é a formação de uma disposição para lutar, que no momento 

para Vilanice não faz tanto sentido. O que fez se emocionar não foi o ato da encenação, 

mas sim o discurso de militantes de seu tempo, aqueles militantes que a inseriram no 

Movimento e aqueles que compartilharam conquistas e vitórias para os Sem Terra. Ao 

mesmo tempo, em que Vilanice e Eduardo não são tocados pela mística, ambos afirmam 

que carregam o “sangue” do Movimento nas veias, e nesse sentido há mística. O 

mistério continua fazendo parte da vida de Eduardo e Vilanice, pois continuam na luta 

não somente pelos Sem Terra, mas por uma sociedade sem exploradores/as. 

A mística em suas manifestações, na encenação, nas marchas, no cantar o hino 

do MST, nas manifestações, no corpo, nas músicas constitui-se como um ritual. Roberto 

DaMatta (1997) afirma que o ritual cria personagens culturais que se inserem numa 

dada realidade; nesse contexto, a manifestação dos gestos origina-se de uma posição 

política ideológica. Serve para definir a identidade social do grupo e não é somente 

elemento de transmissão e reprodução de valores. Em outras palavras, “(...) é o ritual que 

toma consciência de certas cristalizações sociais mais profundas que a própria sociedade 

deseja situar como parte dos seus ideais „eternos‟ (DAMATTA, 1997, p. 29)”. Eduardo 

dá uma definição do que seja mística, 

 

A mística do Movimento é aquilo que você cultiva como um pé de 

planta, se você não cultivar, não aguar ela morre. A mística do 

militante do Movimento é assim, se você não tiver alimentando, os 

conhecimento, a participação dele nas lutas, aquela mística vai 

morrendo. (Entrevista Eduardo 03/05/2014) 

 

 

É preciso que o militante a pratique nas suas relações, no ato de regar para que 

não morra. O alimento necessário é buscar enriquecer o conhecimento, ser ativo nas 

ocupações, manifestações, eventos, atuar constantemente nas ações do assentamento e 

incorporar princípios e valores de tornar-se parte da atuação do MST.  

Márcia Almeida se refere à mística como um fator espiritual que se denomina de 

mistério. A participação em movimentos sociais possibilita ao sujeito se envolver, a ver 

e praticar mística. Nesse sentido, ela faz com que o sujeito aos poucos vá mudando sua 
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estrutura no tocante a forma de pensar e tal transformação se dá por muitos sentimentos, 

com bem narra a interlocutora, 

 

Muitas coisas que você não tinha percepção do mundo, você passa a 

ter percepção. Você começa a olhar com outro olhar. Você começa a 

criar dentro de si mesmo um espírito de revolta mesmo, aquela 

questão de você ser revolucionário renasce. Você se renasce, 

entendeu? Perante a luta você começa a entender de outra forma. 

Porque a partir daí você também começa a fazer é... críticas ao próprio 

sistema, a questão dos meios de comunicação, que antes você não 

tinha uma visão das coisas, do assentamento, uma visão daquelas, das 

lutas que o pessoa ia pra acampar em frente o INCRA,  acampar em 

frente os palácios dos governantes, né. Ali você tinha uma visão antes 

de você entrar que a partir dali você começa a ter outra visão 

(Entrevista Márcia 13/04/2014). 

 

 

E complementa afirmando que a mística ultrapassa qualquer instância do 

Movimento e ela está na pessoa e, não na organização, 

 

(...) Acredito demais na mística. (...) Porque a mística, a mística não é 

do Movimento, a mística, ela tem que tá dentro de você. A mística é 

uma questão espiritual, entendeu? Como o próprio nome diz: é um 

mistério. É um mistério que só você sente, só você sabe a capacidade, 

entendeu? Daquele mistério. (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

Márcia define a mística como mistério que o indivíduo não compreende, apenas 

sente, constituindo o sujeito que está na luta. Porém, a mística não possui o mesmo 

sentido para todos. O caso de Eduardo e Vilanice, ao definirem a mística, o que ela 

significa, mostram o sentido que ela tinha na época de sua militância. Carregam em si o 

mistério de continuarem militando por uma sociedade de justiça e igualdade, mas não o 

mistério de sentirem a mística no ritual celebrativo. A mística não toca mais, não faz 

arrepiar, não faz chorar nem rir, não tem o mesmo sentido que tinha quando ainda eram 

militantes do MST. Várias explicações podem ser acionadas para justificar esse 

sentimento. Isso não quer dizer que eles não tenham uma mística ou que a mesma perca 

sua eficácia, mas que cada um sente de uma maneira diferente.  

Deve-se ter conhecimento de que a mística está relacionada com tudo que 

envolve a luta do MST. O comportamento pessoal do militante, o cuidado com o corpo, 

os valores éticos e políticos, limpeza, vestuário, disciplina, companheirismo. Serve para 

animar o militante para as ações, formar a consciência, indignar-se com as injustiças, 

transformar a realidade, acreditar na justiça social e que suas reivindicações vão ser 
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concretizadas. Precisa ser cultivada. A mística pode ter várias versões que dependem de 

como cada sujeito interpreta e/ou sente, isto é, o que toca em um pode não tocar o outro.  

A mística é o que move, sustenta, anima, faz a noite escura da dor passar. Ela se 

torna um dos principais elementos que faz a luta do MST. Entretanto, o Movimento não 

é composto somente da mística, demandando outros fatores para ser um movimento. 

Um deles é a forma como se organizam distribuindo tarefas e responsabilidades. A 

estrutura organizativa determina os espaços em que cada militante vai atuar, seja nos 

núcleos, nas coordenações, nas brigadas, nas direções, sendo todo o trabalho 

orquestrado coletivamente. A mística contribui para a manutenção dessa organização 

estando interligada com outros elementos que compõem a luta pela terra. Percebemos 

que a mística é o que faz a estrutura organizativa do MST se manter na luta, pois é 

composta por sujeitos sociais. 

  

Estrutura Organizativa 

 

Embora haja dirigentes, no MST não há cargos individuais. Assim, sua 

operacionalização se dá de forma descentralizadora, pois as decisões são de ordem 

coletiva. Sua estrutura organizacional é constituída pelos núcleos, brigadas, direção 

regional, direção estadual, direção nacional e coordenação nacional. Cada setor é 

responsável por demandas específicas de sua frente. 

Gohn (2000) em seus estudos denomina o MST como um movimento social de 

massa, formado por sujeitos que almejam a luta pela reforma agrária, onde estes nem 

sempre estão inseridos no Movimento pelo acesso a terra. Entretanto, a forma como o 

MST estrutura sua coordenação mostra que é uma organização de quadros. A autora cita 

José de Souza Martins, que vê o MST como “uma organização poderosa, não mais 

como um movimento” (GOHN, 2000 p. 106), pois possui na sua estrutura organizativa 

“um corpo de funcionários”, característica essa que desvirtua o MST de um movimento 

social. 

O MST, na sua estrutura organizativa, tem princípios basilares que são 

instrumentos que reafirmam o compromisso dos militantes com a organização e são 

trabalhados, assim, nos acampamentos e assentamentos, nas atividades e/ou encontros. 

São eles: disciplina (respeito às decisões do coletivo), direção coletiva, divisão de 
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tarefas, distribuição das responsabilidades e funções, planejamento das atividades, 

estudo e vínculo com os trabalhadores, crítica e autocríticas (avaliações feitas 

periodicamente, onde o militante fará sua autocrítica e criticar os erros individuais e 

coletivos dos militantes) (SILVA 2007; STÉDILE & FERNANDES 1999). São 

momentos fundamentais para verificar como está o andamento do Movimento, e o 

militante tem que estar preparado para o que vier do outro, ter a sensibilidade de ouvir, 

aceitar e mudar o necessário.  

É um movimento com regras rígidas como meio de “controlar” a organização. 

Portanto, o MST estabelece quais são as normas que os militantes devem seguir. No 

entanto, o que se observa é que as regras parecem ser mais rígidas para as mulheres, o 

que mostra uma importante inflexão de gênero para um Movimento que, no discurso, 

diz que homens e mulheres têm os mesmos direitos. Para Silva (2003): 

 

As regras são claras, principalmente aquelas de cunho moral, as 

questões que envolvem sexualidade no MST, por exemplo, ainda 

permanecem como tabus. Os sujeitos que compõem as famílias no 

Movimento – pais, mães, filhos – possuem papeis a desempenhar. 

Papeis que devem incorporar, acima de tudo, regras morais burguesas, 

religiosas que, herdadas ou adquiridas informam, acima de tudo, 

regras que homens e mulheres precisam respeitar. Mas há, ainda, 

outro, porém. Essas regras parecem ser sempre mais rígidas para as 

mulheres. Os homens recebem outros investimentos, outras cobranças 

que quase sempre dizem respeito ao trabalho, à sua posição política no 

Movimento. (SILVA, 2003, p. 35). 

 

 

Regras incorporadas com teor burguês que reproduz uma sociedade de desiguais. 

Homens e mulheres com papeis e direitos distintos, quando a mulher assume as 

responsabilidades da casa e dos filhos e os homens recebem outros investimentos. Não 

quer dizer que as mulheres não se tornem militantes, dirigentes, nem viajem para 

atividades do Movimento, o exemplo de Vilanice é significativo dessa questão, tendo 

trilhado muitos caminhos pelo mundo na sua militância. Existem muitas mulheres que 

exercem seu trabalho no MST, todavia ainda é um número pequeno e as regras são 

bastante desiguais. 

O MST se institui no que chama de uma direção coletiva, principiando com os 

núcleos de base, onde as famílias se organizam para ampliar a participação e poder 

popular: 
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Quando iniciamos o MST, tínhamos como certo que não podíamos ter 

um presidente e que a direção deveria ser exercida de forma coletiva 

por um grupo de dirigentes. Estes, após serem que não tenhamos um 

presidente que decide tudo, mas se um grupo concentra as decisões, 

significa que a grande maioria dos membros que pertencem ao 

Movimento ficam de fora das discussões e muitas vezes não sabem o 

que está acontecendo, como se não fizessem parte desta organização. 

Desta forma percebemos que a única forma de termos de fato uma 

direção coletiva é se as famílias assentadas e acampadas estiverem 

organizadas em núcleos e possam discutir os problemas enviando 

sugestões para a direção. (MST, 2005, p. 82). 

 

A hierarquia existe para planejar, articular, realizar e acompanhar as ações do 

Movimento. Com a divisão, os militantes conseguem pôr em prática quase tudo o que 

foi discutido em reunião e serve como mecanismo para distribuir tarefas. Assim, todas 

as coordenações são formadas por militantes e os responsáveis são chamados de 

dirigentes. É uma hierarquia rígida que, para os militantes, é essencial para o 

desenvolvimento da organização e a execução de suas ações. Para ser militante tem que 

ter os requisitos da organização e como mencionado, quase todos os militantes tinham 

uma formação política da inserção de alguma pastoral ou sindicato, como explicitou 

Vilanice, em sua fala anteriormente citada, quando se referiu de onde vieram os 

primeiros militantes do MST. 

Sua estrutura organizativa se divide em coordenações, direções e setores para 

distribuir atividades e responsabilidades aos militantes. A seguir uma explanação de 

como atuam para manter o MST no rol de movimentos sociais do Brasil com a 

finalidade de fazer a reforma agrária. 

A Coordenação Nacional é responsável pela tomada de decisões políticas de 

caráter nacional que comprometem o Movimento; tem o compromisso de fazer com que 

os princípios do MST sejam mantidos; implementar questões orgânicas nos estados e 

regionais; encaminhar para outras instâncias as decisões que foram aprovadas pelo 

Encontro Nacional pelo Congresso Nacional; estimular e acompanhar as ações do 

Movimento nos estados e representar a organização publicamente. Segundo as Normas 

Gerais, os membros da Coordenação Nacional, possuem igual poder, não havendo 

designação de cargos. No entanto, devem dividir as tarefas e funções. 

É formada por aproximadamente noventa pessoas. São escolhidos dois 

militantes por estado eleitos nos encontros estaduais. Dois destes são eleitos pelos 

setores nacionais e vinte e um pela Direção Nacional, que são eleitos no Encontro 
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Nacional com mandato de dois anos, e cada dirigente pode se reeleger sucessivamente, 

isto é, não existe uma regra que impeça o dirigente se eleger quantas vezes achar 

necessário. Devem se reunir, ao menos, duas vezes ao ano. Contudo, na prática a eleição 

não ocorre, os militantes são indicados e, se corresponder as exigências, assumem o 

cargo que lhes for indicado. A interlocutora Vilanice participou das instâncias aqui 

apresentadas por indicação de uma dirigente e até hoje não entende o motivo que a fez 

colocá-la nessa instância do Movimento. 

 

Aí eu fui pra no início chamava uma tal de coordenação do MST, eu 

fui pra essa coordenação, da coordenação eu fui pra direção estadual 

do MST, da direção estadual eu fui pra coordenação nacional e 

quando foi é, quando a Fátima saiu daqui do Ceará pra ir embora pro 

Rio Grande do Norte, se não me falho a memória foi em oitenta, 

noventa e oito, se eu não me engano. Sei que foi o ano que, quando a 

Fátima saiu daqui eu assumir a direção nacional do MST do Ceará, 

fiquei 4 ou foi 6 anos na direção. Eu sei que eu fiquei até 2004 na 

direção nacional do MST, que em 2004, até 2003, que eu fiz a cirurgia 

do pulmão né em 2003.  Aí foi que eu me afastei, aí não tive mais 

como voltar. Então eu assumir a direção nacional, quando eu assumir 

a direção nacional, dentro da direção nacional a gente assumia alguns 

setores do movimento e eu era responsável pelo setor de saúde, que o 

MST tinha criado. (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

A Direção Nacional é outra instância organizativa do MST. Composta por vinte 

e três a vinte e seis militantes, eleitos nos Encontros Nacionais, com um mandato de 

dois anos, podendo concorrer a reeleições consecutivas. As reuniões acontecem no 

máximo a cada cinquenta dias e, sempre que possível, em caráter extraordinário, nas 

reuniões especiais poderão ser convidados militantes que desenvolvam atividades 

nacionais.  

Os aprovados precisam ter 50% dos votos mais um, caso não atinja o percentual 

mínimo não podem assumir a direção. Tem que ter representatividade pelo Movimento 

e não possuindo é porque não é conhecido, não possui respaldo da base. Segundo 

Stédile (1999) “quem ocupa cargo nacional, obrigatoriamente precisa do respaldo da 

base, das instâncias estaduais. Isso nos protege de termos na direção nacional um 

aventureiro ou um oportunista” (STÉDILE, 1999, p. 84). Percebe-se a importância do 

relacionamento que o militante precisa ter com os trabalhadores e as trabalhadoras no 

acampamento e nos assentamentos. A liderança tem que ser aliada com sua militância.  
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São normas do MST que tem o objetivo de ser atendidas e cumpridas. Logo 

abaixo, destaco como o Movimento pretende que a Direção Nacional exerça sua 

militância e atue em prol dos/as trabalhadores/as. São elas:  

 

1. Pensar, discutir e propor as linhas políticas;  

2. Garantir a linha política do Movimento e das definições políticas 

tiradas nos Congressos e Encontros Nacionais;  

3. Garantir a unidade política do Movimento;  

4. Planejar as táticas e estratégias do Movimento e propô-las a 

Coordenação Nacional;  

5. Desenvolver estudos e soluções as necessidades políticas e práticas 

do Movimento;  

6. Garantir a atuação dos setores nacionais;  

7. Elaborar métodos de trabalho, organização e lutas e promover 

constantemente a formação política (NORMAS GERAIS DO MST).  

 

Como parte dessa estrutura organizativa temos também a Coordenação Estadual, 

que é composta por sete a quinze militantes que representam um coletivo eleito no 

Encontro Estadual e suas atividades são direcionadas por todo o estado. A Direção 

Estadual é formada pela Coordenação, que configura o coletivo e setores estaduais. 

Eduardo Braga foi da Coordenação estadual e da direção, onde era responsável pela 

estrutura organizativa do MST nas secretarias e por reunir os demais militantes para a 

tomada de decisões.  

Além dessas coordenações no âmbito nacional e estadual, que discutem ações e 

determinam atividades, há também as coordenações regionais, de assentamentos e 

acampamentos, que fazem um trabalho mais articulado com os/as trabalhadores/as, têm 

um contato mais próximo com os agricultores e os demais militantes. Assim, a 

Coordenação Regional se forma a partir dos militantes eleitos ou indicados nos 

encontros, sendo as regionais espaços definidos pela direção do MST para a atuação dos 

militantes e que são chamados também de Brigada. O número de militantes depende de 

quem queira participar. A escolha dos integrantes para compor a Coordenação se dá no 

encontro regional, que acontece todos os anos.  

As Coordenações de Assentamentos e Acampamentos são formadas por 

militantes de vários setores como: produção, saúde, educação, frente de massa, direitos 

humanos, finanças, comunicação e juventude. Para o MST, não existem na organização 

cargos cujos ocupantes se definam como: chefes, presidentes, diretores etc. Aqui se 

percebe uma contradição, uma vez que acima são mencionadas as formas de 
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organização do MST. Se não existem chefes para que há dirigentes nacionais, estaduais 

e regionais? As hierarquias são membros e coordenadores. 

 O MST tem como instância organizativa o Congresso Nacional, que é a 

instância maior do Movimento, onde se reúnem militantes de todos os estados em que o 

MST atua, para discutir as linhas políticas em prol da Reforma Agrária. O Congresso é 

realizado a cada cinco anos, mas alterações na periodicidade desse evento podem 

ocorrer, como no caso do V e VI Congresso, que tiveram um tempo mais prolongado 

para acontecer.  

O Encontro Estadual constitui a maior instância organizativa do Movimento no 

estado. Deve ser realizado com os coordenadores dos núcleos dos assentamentos e 

representantes dos acampamentos e setores. No encontro, os participantes discutem e 

aprovam as linhas de trabalho e as prioridades para o Movimento no estado, que devem 

estar de acordo com os princípios e plataformas de luta nacionais. 

Os encontros regionais, estaduais, congressos e outros que são parte do processo 

de formação da militância constituem espaços de troca de experiências, aprendizagens, 

discussão de pautas de interesse dos trabalhadores, planejar ações a serem executadas. 

São momentos de sociabilidade que faz o sujeito ser sensível à causa do outro.  

 

 Disciplina 

  

Ao longo de sua história, o MST foi criando seus discursos, precisando ter sua 

própria organização para que houvesse uma distinção do caráter mobilizador e político 

das suas lutas. Mudou o jeito de fazer, de ser homem, mulher e as relações. E com isso 

construíram não só um novo movimento social, como também novos sujeitos e suas 

formas de luta. Observam-se na estrutura organizativa os dispositivos disciplinares, que 

são denominados de princípios organizativos, surgidos desde que o Movimento foi 

criado, tendo como finalidade corrigir os erros e desvios dos militantes. 

A produção desses dispositivos pode percebida em relatórios e publicações, além 

de estar presente nas ações dos militantes no dia a dia, como parte do sujeito, assim 

como a mística. No I Encontro nacional já foram definidos os princípios e normas, mas 

só foram aprovados no I Congresso, que no decorrer de sua constituição, a militância foi 

incorporando e reconstituindo novos objetivos a partir da luta. E segundo Silva (2003), 
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os objetivos se definem como estratégicos e táticos. Os estratégicos são: a conquista da 

terra para quem nela trabalha; reforma agrária para transformar a estrutura agrária do 

país, onde não haja diferenciação de classes sociais, isto é, sem explorados e 

exploradores.  

Os objetivos táticos são presentes nos discursos do MST e foram se desdobrando 

a partir das relações que o Movimento produzia. São eles: modos de organização da 

produção e uma educação alternativa nos assentamentos, que possibilitasse os 

assentados/as ter uma educação do campo; formação de quadros na sua estrutura; 

crédito rural para os assentamentos; conquistas de fazendas, latifúndios e áreas de 

conflito; organizar os sindicatos, partidos e associações. Todos os objetivos são traçados 

para a melhoria do/a trabalhador/a rural, a fim de que permaneça no campo com 

alternativas propícias ao seu lugar de morada.  Esse trabalho é realizado pela militância 

Sem Terra que, além de orientar os/as trabalhadores/as, forma-os para as situações do 

dia a dia. Além disso, construiu seus princípios básicos como forma de organizar os 

sujeitos para anunciar a esperança e mobilizá-los para a conquista dos seus direitos; 

articularam diferentes formas de luta para sustentar o Movimento.  

Dividiu-se, então, por setores para que as suas atividades pudessem ser 

organizadas por áreas diferentes e assim, as tarefas distribuídas a todos os integrantes 

que queiram participar. Além de que, a divisão por setores torna possível a 

concretização das ações e a intenção é colocar o militante para atuar no setor que tem 

afinidade e não sobrecarregar. Os setores do Movimento são: educação, formação 

política e ideológica, comunicação, direitos humanos e frente de massa, produção, 

gênero. 

O MST é formado por suas instâncias organizativas e por vários setores. Um dos 

setores mais importante é o setor de formação, que capacita o militante com os ideais da 

organização. Os princípios que regem o Movimento, como por exemplo, como o 

militante deve se vestir, se comportar. Neste setor se discute um ponto principal na luta 

do Movimento, que é a disciplina. E indagamos a respeito do que seria essa disciplina 

no MST e qual seu papel frente as questões da terra? Qual a necessidade de inseri-la 

interna e externamente nas ações dos militantes? 
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Conforme o livro Construindo o Caminho
33

 (2001 p. 215), o uso da palavra 

disciplina se compara como uma ordem dada a uma organização “como se fosse 

simplesmente sinônimos de atividades militarizadas” e/ou respeito a horários 

estabelecidos “confunde-se com o método de repreensão da vontade pessoal”. Os 

sujeitos que pensam assim colocam suas vontades individuais e pessoais acima da 

ordem estabelecida pelo grupo. Para o MST, pensar dessa maneira se caracteriza como 

uma postura de indisciplina. A pessoa indisciplinada é “aquele que pratica ações 

contrárias à ordem e ao bom funcionamento da organização social a qual pertença.” 

 Chaves (2000) afirma que a disciplina no MST se justifica em nome de 

princípios como participação e direção coletiva. É princípio fundamental cultivado nas 

formações, encontros e na atuação como militante. O Movimento dos Sem Terra anda 

de par com a disciplina, pois suas regras dão sustentáculo para a organização. 

Em Foucault (1987) a disciplina se materializa quando o indivíduo se adestra 

conforme as regras da sociedade ou grupo no qual está inserido. Ela fabrica os sujeitos e 

age como uma técnica que exerce poder coercitivo sobre o outro. E ainda os indivíduos 

são objetos e instrumentos de sua ação, isto é, a disciplina normatiza os indivíduos. E o 

MST, ao adotá-la, e incorporá-la no rol da sua estrutura organizativa, reconstrói novos 

sujeitos que não seguiam um modelo disciplinar que regesse suas vidas.  

Para compor o quadro interno do MST é necessário que o sujeito tenha os 

critérios exigidos pela Direção. Para Eduardo são eles: boa conduta, não ter 

envolvimento com algum delito de ordem pessoal
34

 ou pública [...] Tinha que se 

comportar adequadamente junto aos assentados sem terra, tinha que ter um perfil de 

organização, se vestir com roupas convenientes para as reuniões, acampamentos e 

assentamentos. Vilanice corrobora, um militante tinha que se vestir de calça comprida e 

sapato para transmitir confiança e segurança ao trabalhador, não podia ser militante de 

bermuda e brinco na orelha. 

Assim, o militante precisa ter um comportamento peculiar a ser seguido, 

condizente com as normas e regras do grupo. O respeito é o princípio base para o 

cumprimento do conjunto de aspectos que compõem a disciplina, 

                                                           
33

 Publicação do MST. 
34

 O sujeito, para compor o quadro do MST, não pode ter uma conduta errônea, isto implica não ter 

envolvimento ou praticado qualquer espécie de crime mesmo que tivesse realizado um trabalho nos 

acampamentos e assentamentos. 
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Todo membro de qualquer instância de representatividade e de poder 

deve ser um companheiro exemplar, coerente e zelador de todos os 

princípios e normas do movimento. O não respeito a esses princípios 

fundamentais, bem como o envolvimento em fatos graves de desvios 

morais e legais que afetam a vida do movimento, deverão ser julgados 

pela instância a que pertence, com direito a autodefesa, e em caso de 

culpado, ser imediatamente substituído. (NORMAS GERAIS DO 

MST, 1989, ARTIGO 32) 

 

 

A disciplina é um princípio vindo de outros movimentos sociais. Stédile (1989) 

declara que os sujeitos precisam respeitar as decisões da instância; disciplina não quer 

dizer militarismo ou autoritarismo, mas mecanismo para combater certos problemas que 

não condizem com os interesses do grupo.  

Para a interlocutora Vilanice, a disciplina refere-se à forma como o sujeito se 

veste, se comporta, obedece aos horários estabelecidos pelos encontros, pois o MST 

determina a hora de acordar, das refeições, das reuniões, do recolhimento para dormir. 

Até na maneira como argumenta com o outro é um ato de disciplina, que produz novos 

valores.  

 

Porque na verdade a disciplina ela não tá correspondendo só a questão 

dos horários que você tem que manter, mas ela tá na sua forma de 

falar, o local que você fala, com quem você fala né, o que você fala e 

a sua postura pessoal. A forma de você se vestir, de você se apresentar 

na sociedade, você não pode ir numa palestra com uma blusa de alça e 

um short no pé da coxa, porque a disciplina, ela faz parte da sua 

aparência também.  

Só a forma de você vestir, a forma de você tratar o outro, a forma de 

você se dirigir a pessoa isso tá dentro da questão da disciplina. Então, 

a disciplina não vejo, ela meramente como cumprimento de horário 

não ela tá dentro da ética, ela tá dentro da sua moral né? (Entrevista 

Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

A roupa é um artefato que mostra como o militante tem disciplina. O cuidado 

com o corpo é mística e se interliga com a disciplina e a linguagem, que diz muito sobre 

o sujeito. A aparência estereotipa o militante para dizer se a disciplina faz parte da sua 

conduta e vestuário.  

 

[...] que você tem disciplina ou não. Vai dois dirigentes aqui, você é 

estudante vai lá na palestra aí chega o cara lá todo né, a roupa toda 

amarrotada, eu tô falando roupa no sentido de, ela pode ser uma 

roupinha velha tá passadinha, bem vestida, bem arrumadinho e a 

linguagem né que conta demais. Você vai “ó meu irmão sei o quê” 

cheio de gíria, isso também conta né, tudo isso aí. E na gente, na 

época da gente era uma coisa que era em primeiro lugar tratado. Até 

os dentes você banguelo né, isso tudo era tratado com a gente, cê tem 
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que cuidar dos seus dentes, cê tem cuidar da sua beleza, vai com as 

unhas grandes cheia de terra, de “tirna”, você não precisa ir assim 

porque é sem terra tem que andar dessa forma? Não. Tem que ir com 

unha cortada, os dentes têm que andar tratado, cabelo, vestir com a 

aparência de ser humano né? Então tudo isso ela tá inserido dentro da 

disciplina, tá inserido dentro da questão da ética, tá inserido dentro da 

questão da moral. (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Existe disciplina também na questão do relacionamento afetivo (namoro). O 

militante tem que se relacionar com alguém de comportamento referente ao seu ou que 

corresponda aos interesses da Direção. Em alguns encontros, não é permitido ao 

militante se envolver com alguém numa relação efêmera. 

Em 2008, a dirigente da brigada em que eu militava, designou a tarefa de 

coordenar os jovens que estavam indo para o encontro de jovens que ocorre todos os 

anos, na Universidade Federal do Ceará (UFC). O momento significou um desafio para 

minha militância, pois a responsabilidade daqueles jovens era minha e de outro 

militante. Todavia uma jovem militante desobedeceu as regras de disciplina do 

encontro, que era, dentre outras, obedecer os horários estabelecidos; vestir-se 

adequadamente
35

; não namorar; participar das atividades e cursos evitando sair sem 

necessidade. Como a militante não cumpriu a disciplina do encontro, a coordenação do 

curso solicitou que conversasse com a jovem militante para seguir as regras. Naquele 

momento a resolução do problema não foi feita por mim, mas pelo outro militante. 

Apesar de infringir as regras, a jovem militante não foi punida no encontro.  

No Movimento, há os elementos que caracterizam o processo de disciplina no 

MST, que são todos interligados. Disciplina e normas de organização, fidelidade ao 

projeto da organização, respeito ao coletivo, unidade de organização, dedicação pessoal, 

ética, mística, segurança, defesa do patrimônio da organização, luta de classes e 

humildade. Cada um desses elementos tem um significado que se relaciona com a 

disciplina e contribui para o funcionamento do MST.  

Chaves (2000) conta que a disciplina é tida como princípio fundamental do MST 

e que deve ser cultivada na formação, nas regras, controle e vigilância. O princípio da 

disciplina é subordinação e a renúncia. 

                                                           
35

 Não era permitido fazer uso de vestimentas inapropriadas que não representava o jovem do campo. 

Como trajes curtos. 
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A disciplina não é só cumprimento de normas, mudança no comportamento, mas 

é preciso que os militantes protejam os segredos da organização. Ampliem a capacidade 

política e cultural, através da honestidade e estudos com dedicação, que faça com que o 

Movimento seja respeitado e dê continuidade ao seu trabalho de organizar os 

trabalhadores rurais para a conquista da terra. E aperfeiçoe a consciência política, moral, 

coletiva, ideológica no que tange ao não cumprimento das normas pelos militantes, pois 

as regras disciplinares são de caráter político e comportamental pessoal, como discutido 

anteriormente. O objetivo é orientar os militantes e dirigentes a respeitar os 

companheiros e o MST (SILVA, 2003). 

As normas da disciplina também são introduzidas nos acampamentos e 

assentamentos; se algum acampado, por exemplo, descumprir as regras estabelecidas 

sofrerão punições determinadas pelo militante que está no acampamento. Contudo, no 

MST existem os erros de conduta que devem ser combatidos e evitados, entre eles se 

sobressai: criticar a organização ou algum militante em público, pois isso se refere 

desrespeito às instâncias; não respeitar as normas de disciplina, independente do lugar 

onde esteja; fazer uso indevido dos símbolos e materiais do MST; incumbir tarefas as 

pessoas erradas; levar bebidas alcoólicas. 

O processo disciplinar é apenas um dos elementos para manter a organização e 

como combater os desvios daqueles que aceitam as regras da organização. O MST têm 

sujeitos que se indignam com as injustiças cometidas não somente aos envolvidos no 

Movimento, como àquelas que atingem outros sujeitos na sociedade, construindo, 

assim, novas relações de luta. 

A disciplina como dispositivo de luta é um dos elementos que compõem a 

trajetória dos militantes do MST. Quando o sujeito se engaja no Movimento ele acolhe 

suas causas e automaticamente suas normas, que não normatizará esse militante, mas o 

tornará um sujeito sensível contra qualquer tipo de desigualdade e injustiça. A trajetória 

militante é construída das próprias convicções dos sujeitos envolvidos, do pensar no 

coletivo, do “dedicar” sua vida a organização, ter a mística como elemento essencial 

para luta do MST, ter cautela ao tomar decisões que não prejudique o Movimento, ter 

aptidão para muitas atividades, consciência política, que muitas vezes vem de uma 

formação pastoral ou sindical. 
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As trajetórias militantes a seguir são construídas cotidianamente e se fortalecem 

na relação com o outro. São trajetórias que se converteram na luta pela terra com 

proporções sequer imaginadas. O engajamento no MST possibilitou dar continuidade a 

essa formação militante, que também vai além das instâncias organizativas, se torna 

parte do sujeito. E a luta por terra se torna, concomitantemente, luta contra as 

desigualdades e as injustiças sociais. 
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3. Trajetórias militantes, as inserções no MST e o engajamento 
 

 

Neste capítulo, inicio uma discussão a respeito do que é ser militante para o 

MST, como se dão as inserções e o engajamento. A seguir, apresento a ideia de 

trajetória à luz de Bourdieu, para entendermos como se dá a construção da história de 

vida de um sujeito do MST. Apresento três trajetórias com enfoque nos aspectos 

particulares e coletivos para a inserção no MST e o engajamento militante que perpassa 

a estrutura orgânica de uma instituição, fazendo parte da vida do sujeito pesquisado. E 

perceber a construção de um habitus militante, que se revelou na vida desses sujeitos, 

reproduzindo a identidade Sem Terra. Também trago a explanação da relação familiar 

com o militante e o MST como um espaço de aprendizagem. 

 

Militância, inserções e engajamento: 

 

A figura que, muitos formam na mente, quando se fala de um militante, é de um 

sujeito com gosto pela política, revolucionário, sonhador, com ideias de mudanças na 

estrutura da sociedade, indignado com as injustiças acometidas contra os mais pobres, e 

homem; por que para muitos da sociedade a mulher não deve exercer uma militância. 

Isso revela o entendimento cristalizado da militância que é bastante presente em nosso 

imaginário, inclusive no seio de movimentos sociais, movimentos sindicais, partidos 

políticos de esquerda, movimentos estudantis etc. 

Nelson Rosário de Souza (1999) analisa que os significados e origem da palavra 

militante remete a sentidos importantes, que institui vínculos que vão se moldando, 

conforme, as circunstâncias que o sujeito está inserido e, portanto, não deve ser 

ignorada. O militante é aquele que defende uma causa, ingressa no grupo para lutar e, 

que, almeja ver seus ideais conquistados, caso não ocorra, vai continuar lutando para 

combater tudo que se apresenta contra a sua causa. Essa militância se revela numa 

entrega do sujeito a causa defendida, e que, vem de um caráter religioso como uma 

devoção. Souza (1999 p. 132) sintetiza: 

 

[...] Na sua origem o termo militante deriva do latim militare, verbo 

que começa a ser empregado na linguagem teológica a partir da Idade 

Média. Neste momento o adjetivo “militante” qualifica a igreja. É 

interessante sublinhar este uso inicialmente religioso da palavra 

militante. Já nesse sentido primitivo o termo vincula-se à idéia de 
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combate contra os inimigos pelo triunfo de uma causa única, pela 

conquista da salvação final num (outro) mundo totalmente novo. Essa 

salvação exige a entrega total da pessoa à longa caminhada que 

submete e dá sentido a todas as demais esferas da vida (SOUZA, 

1999, p. 132). 

 

  

O termo militante passou por definições no século XVII a palavra soldado 

passou a ser semelhante a militante e queria dizer, o sujeito que “guerreia para alcançar 

o objetivo final preestabelecido”, que “investiu na prática militante religiosa, 

organizando-a no sentido moderno do termo „militar‟”. Isto é, usurpou os ensinamentos 

religiosos de ter um soldado disciplinado, persistente, dedicado, voluntário e com isso 

formar um soldado obediente a ordem e respeitoso com as hierarquias e subordinado a 

um objetivo final a ser alcançado (SOUZA, 1999, p. 133). 

O autor ainda remete a ideia de que militar pode se referir uma atividade 

intelectual planejada e com estratégias para atingir um fim específico. A militância é ir 

além da simples vontade de lutar em prol de uma causa, é preciso que qualquer ação 

seja bem pensada e executada, pois o importante é atingir o objetivo da ação.  

Nisso o autor faz todo um traçado para dizer como ser militante está ligado com 

pastorado do cristianismo medieval e cristão, atingindo no século XIX, um sentido 

político “é aquele que milita numa organização partidária ou sindical, aquele que abraça 

as tarefas políticas (materiais e intelectuais) necessárias para a conquista do Estado e/ou 

para a transformação total da sociedade” (SOUZA, 1999, p. 134).  

Então a militância no decorrer histórico foi se definindo e redefinindo, porém 

centrada no interesse de uma causa, a inserção num grupo para lutar por um ideal e a 

entrega ou disposição do militante. Barthélémy, 1994; Mayer & Perrineau, 1992 apud 

Ernesto Seidl (2008 p. 2-3) “toda militância é, em primeiro lugar, fruto de uma 

integração social e cultural do indivíduo, como qualquer forma de participação política, 

e que o engajamento em uma ação coletiva remete a itinerários individuais e a um 

contexto político”. Os autores remetem a militância como um fator preponderantemente 

social e cultural em que o indivíduo está submetido, caracterizando-se como 

participação política na sociedade, onde o engajamento emerge como fruto dessa ação. 

O MST é um movimento no qual seus militantes lutam não somente pela 

reforma agrária, mas por causas que são de interesse do grupo. Para ser militante o 

indivíduo precisa se identificar com as bandeiras de luta e deixar ser envolvido pela 
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dinâmica do grupo, levando em consideração a coletividade. A formação de seus 

quadros molda a trajetória, o engajamento e o reconhecimento de pertencimento a um 

grupo social, com sua própria cultura e afeiçoa os seus integrantes. 

Uma das exigências que o militante do MST precisa cumprir é se dedicar a 

organização. É a maneira de fazer sua trajetória militante, de dar sentido às ações que 

traçam, sendo essa trajetória construída cotidianamente. Para o MST, a dedicação deve 

ser exclusiva, assim, os militantes devem abdicar de questões pessoais. Contudo, essa 

dedicação, conforme pude observar, sofre interferências, pois o sujeito é formado por 

valores, sentimentos, família, necessidades que, muitas vezes, fazem com que os 

interesses individuais se tornem preponderantes em detrimento dos interesses coletivos. 

Para isso, a Secretaria Estadual do MST no Ceará (2007), elaborou um texto 

com alguns critérios necessários para atuar na militância do MST e distribuiu durante o 

Encontro estadual, que ocorre todos os anos. Nesse sentido, é fundamental que a pessoa 

se encaixe num perfil determinado – já traçado anteriormente – para que possa ser 

militante do MST. O simples desejo em participar e entrar na organização não é 

suficiente, o indivíduo deve ter os aspectos exigidos pela direção, dentre os quais 

destaco: estar em tarefas concretas no assentamento ou acampamento; ter referência de 

trabalho de base; a primeira tarefa é ir para o setor frente de massas e fazer cursos, se 

for escolhido pelo assentamento ou acampamento. 

 Carla Reiher (2011) acredita que o engajamento militante, em um movimento 

como o MST, possibilita uma compreensão não só do campesinato como o 

desenvolvimento social e econômico do país, e da organização interna do Movimento, 

que se reproduz a partir do engajamento militante. O engajamento produz no militante 

um conhecimento que ultrapassa a estrutura interna, pois ao atuar frente às ações do 

Movimento, ao se formar nos encontros, nos acampamentos, nos assentamentos e 

cursos ele adquire um conhecimento não só da conjuntura política do país, como global.  

Jader Leite e Magda Dimenstein (2011) asseguram que militantes são pessoas 

que se envolvem em causas comuns, disponibilizam-se e participam das atividades que 

existem no movimento pertencente como forma de lutar pelas desigualdades e 

opressões. 

O militante do MST, inicialmente, é inserido num processo de formação  com 

vistas a se adaptar às demandas e características do Movimento. Segundo o livro 
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Construindo o Caminho (2011 p. 108), a formação é uma ação permanente e 

sistemática, que capacita o militante a intervir na realidade para transformá-la. É ainda 

“parte integrante da Organicidade e das lutas do MST”, tendo a práxis social – com 

desafios e possibilidades – como seu ponto de partida. A formação do militante: 

 

[...] é uma forma de ação que pode formar e/ou deformar, porque essa 

forma de agir, de coordenar e dirigir a organização pode reproduzir 

virtudes, habilidades, qualidades que os militantes incorporem e 

assimilem, como também pode reproduzir vícios e desvios políticos 

organizativos e de comportamento, capazes de deformar o militante 

(CONSTRUINDO O CAMINHO 2001 p. 109). 

 

 

Para o Movimento, formar seus militantes é tão importante quanto às ocupações 

que fazem. A formação de uma consciência política é uma das premissas do MST, 

sendo proporcionada de várias formas, como encontros, reuniões, mobilização, cursos 

etc. (PAIVA, 2004).  

O processo de formação do militante é atravessado por uma diversidade de 

fatores, como a participação em algum curso, ter prática concreta de trabalho com o 

povo, ter uma formação de experiência de vida (sua história contribuirá para a 

formação) com maturidade, conhecimento e sabedoria. É preciso ter ainda 

conhecimento científico, cultura, disciplina, exemplo, convivência e partilha, espírito de 

sacrifício, trabalho produtivo, crítica e autocrítica. Essas dez lições são consideradas os 

mandamentos que estruturam a formação militante (CONSTRUINDO O CAMINHO 

2011 p. 121; 122). 

A proposta do MST é que o militante dedique sua vida em prol das causas 

defendidas pelo Movimento, atendo-se ao coletivo e se desprendendo de questões que 

venham a prejudicar o grupo. Schwade (2013) corrobora com tal posicionamento ao 

colocar a dedicação fator crucial para a consolidação do MST nos anos 1990. Percebo 

que nos dias de hoje esse fator ainda é muito importante, não só no Movimento, mas 

também em outras organizações sociais existentes. É um requisito da militância em 

geral. Nesse período, era grande a quantidade de solteiros que se engajaram na luta, 

participando de reuniões, assembleias e atividades que eram de interesse do 

assentamento. A expressão dedicação integral é uma condição da vida militante, que 

condiciona o sujeito e faz com que este modifique seu comportamento diante das regras 

estabelecidas através da disciplina. 
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A inserção no Movimento Sem Terra é vista por alguns como um meio para 

transformar sua vida, sua condição de trabalho, moradia e constroem por meio dessa 

luta sua identidade. Aqueles que aderem à luta do MST como parte integrante de sua 

vida, atuando enquanto militantes, constroem a si próprios e o projeto de igualdade e 

emancipação dos homens. 

Portanto, percebe-se a pluralidade de formas de como uma pessoa pode se 

engajar num movimento, como o MST. Eduardo Braga, que era da PJMP, embora com 

pouca participação, ingressou no movimento pelo interesse na reforma agrária. Vilanice 

teve uma trajetória na mesma pastoral, foi catequista, era noviça, entrou para auxiliar na 

ocupação e quando percebeu estava engajada. Márcia Almeida também era participante 

do meio pastoral e das atividades do assentamento via sindicato, entrou, dessa maneira, 

pelo viés da escolarização, forma de ingresso na causa também recorrente. 

Os engajamentos se dão por meio da identificação com as bandeiras de luta, que 

são plurais. Destarte, o processo de inserção no acampamento e/ou assentamento, como 

também pelas redes de formação em que muitos jovens se engajam no Movimento – a 

partir do processo de escolarização, onde o jovem tem a oportunidade de cursar um 

curso técnico ou superior pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) 
36

, que possibilita iniciar ou dar continuidade à sua trajetória escolar – 

fazem emergir complexas relações dos sujeitos envolvidos com o MST. 

A escolarização é, neste contexto, importante instrumento que faz surgir ou 

complementa a militância de muitos jovens. Ademais, terão contato com jovens de 

diferentes lugares “e diálogo com estilos de vida” (SCHWADE e PAIVA, 2014 p. 75-

76). Como é o caso da interlocutora Márcia, que se engaja no MST através do curso 

superior. 

Para alguns, o engajamento militante pode ser uma forma de alcançar as 

transformações que tanto almejam. Seria viver melhor longe da miséria, da fome, do 

desemprego, da marginalidade. Viver no campo e usufruir de suas riquezas, porém isso 

se contrapõe a realidade, afinal o Movimento precisa do apoio financeiro, de parcerias, 

de convênios para manter a estrutura dos alojamentos, mesmo assim, nem sempre sendo 

                                                           
36

 O PRONERA é uma política pública de educação do campo voltada para as áreas de reforma agrária. O 

intuito do programa é fortalecer o meio rural em todos os âmbitos. Surgiu em 1998 da luta dos 

movimentos sociais e sindicais do campo, a partir desta conquista milhares de jovens e adultos tem a 

possibilidade de concluir a educação básica e média nas áreas de reforma agrária e continuar seus estudos 

em vários níveis há ainda as escolas do campo (MANUAL DE OPERAÇÕES 2011). 
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satisfatório. Além disso, os acampamentos também sofrem a escassez de alimentos, não 

têm saneamento básico, comodidade e os assentamentos também sofrem com algumas 

ausências.  

Tornar-se militante no MST requer exigências e abdicações, assim sua vida 

pessoal e coletiva torna-se indissociável. Sua trajetória começa a ser moldada a partir de 

uma prática militante que passa pelo processo constante de formação político-

ideológico
37

. Muitas das trajetórias militantes no MST estão acopladas à luta pela terra e 

pela reforma agrária concomitantes aos aspectos pessoais e coletivos, como sonhos e 

projetos de vida. A noção de projeto significa uma “conduta organizada para atingir 

finalidades específicas”. Assim, o projeto é a antecipação do futuro dessas trajetórias e a 

biografia configura-se como a organização dos meios para atingir um fim (VELHO, 

2003, p. 40). 

Irene Paiva (2004) identificou duas formas de entrada do militante no MST. 

Uma pela identificação com os ideais do Movimento e a segunda, através das 

ocupações, encontros, reuniões. Nos espaços onde acontecem as discussões, as 

reivindicações, as decisões, os encaminhamentos, as formações, há aqueles que se 

sobressaem pela capacidade de liderança, compromisso com as atividades, pelos 

discursos proferidos durante os eventos.  

O militante tem que estar à disposição da organização, pois “ser militante 

significa estar sempre pronto a atender aos chamados do Movimento. O coletivo MST 

deve estar acima das suas atividades pessoais” (PAIVA, 2004, p. 15). Nesse contexto, 

observa-se como, de acordo com as disposições do movimento, as necessidades 

pessoais devem ser deixadas de lado, sobretudo se a causa do grupo estiver em jogo. 

Com a inserção e o engajamento, a vida particular do militante é alterada. A 

depender do grau de envolvimento, o sujeito vai assumindo funções dentro da estrutura 

organizativa, que moldam suas relações com os outros. Com afinco e dedicação passa a 

ser reconhecido como militante do Movimento, ganhando notoriedade nos espaços 

públicos e no MST.  

                                                           
37

 A formação política no MST  acontece nos espaços como ocupações, reuniões, encontros e no próprio 

cotidiano dos acampamentos e assentamentos. Pode ser direcionada para um público específico, no caso 

militantes e dirigentes, são os sujeitos que estão a frente das ações e estrutura organizativa do MST. E 

para os participantes de algum evento, Castro (2005) define estes últimos como uma militância 

espontânea e eventual. 
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Para ratificar essas discussões sobre a inserção, a dedicação e o engajamento, 

Eduardo diz que o militante trabalhava
38

 voluntariamente para o MST e que a inserção 

se dava pelo acesso à terra. Em relação ao trabalho voluntário, a situação mudou um 

pouco, pois foi criada no Movimento uma ajuda de custo (custear algumas despesas 

básicas) para todos militantes, no valor de R$ 400,00 – a depender das condições 

financeiras do MST em cada estado. Eduardo Braga
39

 afirma que: 

 

Mas por outro lado o Movimento, ele foi crescendo e aí foi tendo a, a 

militância mais velha, nossa. Até porque quando começou o 

Movimento tinha uma dificuldade muito grande cê tinha que largar as 

coisas suas em casa e trabalhar no Movimento voluntariamente, o 

Movimento não tinha ajuda de custo pra militante, você trabalhava 

com as suas condição. Eu sempre fui um militante que paguei pra 

trabalhar, o Movimento nunca me, me pagou ajuda de custo, eu 

sempre gastei o que eu tinha. De 89 até 94 eu trabalhei por minha 

conta no Movimento. De 94 até 2000 foi que o Movimento criou aí 

uma ajuda de custo pra mim, me auxiliar só nas despesas de 

passagem, de, de... as coisa básica, né. Ajuda de custo aí de 200,00 

reais, mas muitas vezes nem recebia porque não tinha. Passava quatro, 

cinco mês, seis mês sem receber. Mas toda vida eu me confiei no meu 

trabalho, eu sempre vivi do meu trabalho da roça, então eu não tinha 

muito problema de trabalhar no Movimento por conta disso. Quando 

precisava vir eu vendia uma criação, voltava de novo pro trabalho. A 

mamãe, o papai, a minha família sustentava as minhas atividades aqui 

no assentamento. (Entrevista Eduardo 03/05/2014). 

 

 

Ressalto que o sujeito, ao se inserir no Movimento, precisa estar à disposição da 

organização, seja para algum trabalho na região onde milita, como no estado ou mesmo 

na esfera nacional. E os momentos de formações são muito importantes para o MST. 

 

Ser militante requer a organização de sua vida, estar disposto para a 

luta e incorporar o discurso do Movimento para si. Em contrapartida, 

esse sujeito tem a proteção do coletivo, o acesso à escolarização, o 

trânsito nas instâncias de decisões políticas e o reconhecimento de ser 

liderança. Em outros termos, assegurar-se-á um capital cultural que 

lhe garante um certo status social diante do seu grupo de origem 

(PAIVA, 2004, p. 15) 
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Esse termo foi utilizado por Eduardo Braga em entrevista concedida a autora desse texto. 
39

Entrevista realizada no dia 03/05/2014, no Assentamento 25 de Maio/ São Joaquim, Comunidade Paus 

Brancos, Madalena - Ce. Mesmo não estando mais no Movimento Eduardo Braga não se considera ex-

militante, mas sim militante da reforma Agrária, natural do município de Baturité. O entrevistado foi um 

dos militantes que fundou o MST no estado do Ceará, na ocupação das fazendas Reunidas São Joaquim, 

assentamento com 23 mil hectares de terra e 18 comunidades. Informações do entrevistado. O nome aqui 

exposto é uma exigência do pesquisador.   
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E esse engajamento militante se transforma num capital de formação política em 

que os sujeitos inseridos estão engajados na luta pela reforma agrária, por igualdade, por 

justiça, por direitos. Paiva (2004, p.) diz que: 

 

Os cursos de formação políticos são espaços de acesso a um capita 

social, principalmente para os indivíduos que demonstram as 

potencialidades de se constituir em um militante, na maioria das 

vezes, são aqueles que trazem em suas histórias biográficas 

características de liderança, habilidade oral, desenvoltura nos espaços 

públicos e/ou os que já participaram de experiências associativas em 

grupos de Igrejas, sindicatos, movimentos populares, entre outros. 

(PAIVA, 2004, p. 14) 

 

O militante tem que se sobressair nesses espaços através da sua liderança, do seu 

discurso e da sua participação. Deve saber também negociar, não somente nas 

instâncias, mas também nos espaços em que for preciso. O sujeito, ao tornar-se 

militante, adquire um status diferenciado no acampamento e/ou assentamento, passando 

a ter um capital cultural e político elevado dos demais, pois nas vivências e formações 

apreende uma gama de saberes e formas de conduta. Destaco que o fato de residir no 

acampamento ou assentamento não quer dizer que o sujeito venha a ser militante. 

É preciso dizer que tornar-se militante é, na prática, um processo difícil, com 

conflitos; requer entrega, leva a frustrações e outros sentimentos que constituem esse 

sujeito. Ratifico que os conflitos oriundos do convívio e experiências são também 

responsáveis pela constituição dos sujeitos e do movimento. 

Para Lerrer (2008), no MST existe um habitus militante, que seria uma forma de 

militar num movimento, permitindo se reconhecerem como parte da história do país e 

sujeitos da história. Atesta que “entrar no MST pressupõe um „engajamento total‟, que é 

à base do engajamento revolucionário”, ou seja, é um movimento que forma as ações 

dos seus sujeitos indicando como deve agir frente à organização e, através dessa 

formação, marcam fortemente a vida dos seus integrantes (LERRER, 2008 p. 120).  

Para muitos, a vivência no acampamento necessariamente não resulta na vontade 

de militar nem se deslocar (migrar) para outros estados com a tarefa de um engajamento 

político. Existem elementos anteriores ao acampamento que marcam a história desse 

militante, portanto nem tudo é resultado da vivência no acampamento. É importante não 

perder de vista que esse militante possui, nos seus itinerários pregressos, fatores que nos 

fazem pensar acerca de seu processo formativo no movimento e a vivência permite um 

provável convite para compor essa militância.  
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Lerrer (2008) cita Pudal, que faz uma analogia do engajamento militante como 

um casamento, para mostrar que nem sempre ser militante significa estar livre de 

situações desagradáveis, de sentimentos que se alternam no decorrer da luta. É 

enfrentado na militância um misto de dissabores e alegrias, que nascem a partir das 

ações e relações. Permanecer e sair tem-se suas consequências: 

 

O amor até pode permanecer, mas já mediado por todos os dissabores, 

decepções, conflitos enfrentados nessa jornada. No entanto, a vida 

pode perder todo o sentido com o rompimento. O “custo da 

permanência” parece ser menor do que o “custo da saída” visto que 

significa a ruptura de um “engajamento fusional total” (PUDAL 

citado por LERRER, 2008, p. 129). 

 

 

A autora afirma que militantismo e carreira profissional são escolhas particulares 

de indivíduos que carregam características comuns entre si. São pessoas que fazem uma 

escolha, seja esta fácil ou difícil, em sua biografia. Num primeiro momento, Vilanice, 

em uma de nossas conversas, citou que sair do convento talvez não tenha sido uma 

escolha acertada devido às condições de saúde. Em março de 2017 ela ponderou que, 

em nenhum momento, entrar no MST foi uma escolha errada. Ao contrário, estar no 

Movimento permitiu fazer um trabalho com os/as trabalhadores/as rurais que não seria 

possível na ordem religiosa. A escolha mudou conforme as circunstâncias em que 

estava exposta, e o que é dito sobre essa escolha também deixa de ter um significado 

para ter outro. É preciso pensar o que fez Vilanice – em momentos distintos – mudar 

seu discurso. 

Eduardo, Márcia e Vilanice passaram pelo crivo do engajamento e cada um 

apresentou uma maneira diferente de inserção e de formação, embora expostos às 

mesmas regras. Observa-se que a formação dos três já vinha sendo construída antes do 

engajamento no MST, e que este se deu por múltiplas frentes. A partir daqui, portanto, 

veremos como construíram suas trajetórias militantes na relação com o MST. 

 

Trajetórias Militantes 

  

A trajetória do indivíduo possui um significado como artefatos constituintes da 

realidade. Vivem dentro de culturas e tradições particulares com códigos específicos do 

seu povo, seguem as regras do grupo no qual estão inseridos. O viver em sociedade faz 
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com essa trajetória seja construída conforme os ditames do grupo, sendo, desta forma, 

são afetados por estes. Podemos falar de trajetória quando falamos da história de vida 

do sujeito e os seus vários sentidos. 

Parafraseando Bourdieu (2006), a história de vida é uma noção do senso comum 

que se inseriu no campo científico, estando, por isso, intimamente correlacionados. É o 

senso comum metamorfoseando a ciência, trazendo os acontecimentos do cotidiano, as 

singularidades e subjetividades do indivíduo para ser objeto de estudo e transformados 

em teoria. Quando se fala em história de vida se entende que a vida é uma história com 

“o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual concebida como uma 

história e o relato dessa história” (BOURDIEU, 2006, p. 183). A vida é existência que 

permite ser relatada, e embora se narre uma sucessão de fatos que são lembrados ou 

selecionados pelo pesquisado, não podemos perder de vista que a trajetória não é linear. 

Tenta-se, tendo consciência disso, construir uma história que, no caso, são trajetórias 

militantes no MST e com a luta pela terra. 

O senso comum é a linguagem simples de como é a vida, sendo um percurso, um 

trajeto, uma corrida, um processo, uma viagem. É um deslocamento linear que tem um 

começo, etapas e fim. Tem vários significados e não pode se restringir a vida somente 

aos fatos narrados, a vida tem seus trajetos simples e excepcionais que vão dando 

sentido à história do sujeito.  

A narrativa de vida varia tanto na sua forma quanto no seu conteúdo. A narrativa 

autobiográfica se refere à lógica de dar um sentido, em outras palavras, seria narrar um 

momento de relações inteligíveis. 

Conforme Bourdieu (2006), a vida é um todo organizado, sendo um projeto 

subjetivo e objetivo. O projeto organizado como história segue uma ordem cronológica 

com um começo, os seus percalços e seu término, que é um resultado objetivo. O relato 

se baseia na preocupação de dar sentido à existência narrada por parte do sujeito 

pesquisado e do pesquisador. É preciso que o relato biográfico tenha um sentido, um 

significado, que não seja apenas laissez-faire. Todavia, o proposto não é uma 

autobiografia ou biografia dos sujeitos pesquisados, mas uma narração no tocante ao 

habitus militante, de informar como se deu a sequência dos fatos, observando que o 

relato serve para descrever essa história de vida.  
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Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, 

como relato coerente de uma sequência de acontecimentos com 

significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão 

retórica, uma representação comum da existência que toda a tradição 

literária não deixou e não deixa reforçar. (BOURDIEU, 2006, p. 185). 

 

 

O relato constrói uma história de vida, mas o que é dito precisa ter um 

significado. A vida é dotada de sentido, onde o pesquisado e pesquisador, por vezes, 

caiam numa ilusão dos fatos, ou acredite estar construindo uma biografia, uma história 

de vida. Em outras palavras, a produção de uma história de vida com narrativas e 

sequências de acontecimentos seja talvez, como diz o autor, uma ilusão retórica. Os 

pormenores mostram que a história de vida foge dos rigores institucionais da produção 

escrita ao trazer como discussão principal sujeitos comuns com suas idiossincrasias e 

percursos ímpares, carregados de subjetividades que não podem, em sua maioria, ser 

objetivadas. 

 A subjetividade do sujeito constrói a história de vida narrada e devem ser 

levados em consideração “os mecanismos sociais que favorecem ou autorizam a 

experiência comum da vida como unidade e como totalidade” (BOURDIEU, 2006, 

p.185). É o individual formado a partir do meio social em que o sujeito está inserido. 

Sua particularidade serve como molde para falar de outros sujeitos com história de vida 

similar, a partir do grupo que ela faz parte, como o caso de militantes do MST, que 

estabeleceram seu habitus baseado nas vivências em comum.  

A seguir as trajetórias do militante Eduardo denominado de disciplinado; 

Márcia, a estudante; e Vilanice a noviça, cada um com suas particularidades e suas 

características, que definem como cada militante construiu sua militância. Trajetórias 

permeadas por sonhos, renúncias, interesses e curiosidades. Nenhuma planejada no 

Movimento Sem Terra, mas foram moldadas pelas convicções a que almejavam e todas 

possuindo uma pequena ou grande parcela de contribuição do MST. São trajetórias de 

vida que, no meio do caminho, se imbricaram com as causas de um movimento social e 

tornaram-se trajetórias militantes com intrínseca relação com o MST. Talvez o mais 

belo e mais difícil percurso traçado na vida de um sujeito simples que se transforma em 

referência na luta deste movimento. 
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O disciplinado 

 
A viagem começa no assentamento 25 de Maio, no munícipe de Madalena (CE), 

palco da primeira ocupação do MST no estado e de onde saiu os primeiros militantes 

para expansão do Movimento. Com o acampamento, os trabalhadores Sem Terra se 

mobilizaram para consolidar a organização no Ceará, em maio de 1989. 

 A primeira parada começou antes do percurso da pesquisa em meados de 2011, 

num trabalho realizado pela assistência técnica, e em 2014, com o início da pesquisa.  

Aos 46 anos de idade, Eduardo de Sousa Braga, agricultor, solteiro, reside no 

assentamento 25 de Maio, na comunidade Paus Brancos com sua irmã e dois sobrinhos.  

À frente de sua casa mora o seu irmão, com a esposa e filhos. Eduardo nasceu em 

Itapiúna-CE, numa família de agricultores. Morou uma temporada em Baturité e, antes 

de vir para o acampamento, morava em cima da Serra do Estevam, localidade de 

Quixadá. Veio para a ocupação com dezenove anos. 

O jovem, antes de participar da ocupação da Fazendas Reunidas São Joaquim, 

foi da Pastoral da Juventude do Meio Popular, organizada em Baturité. Vinha de uma 

formação religiosa com pouca ou nenhuma atuação, mas tinha interesse em conhecer 

sobre reforma agrária, pois era tema recorrente das conversas de seu pai. 

O processo de aproximação com o Movimento iniciou quando uma mulher 

chamada Fátima Ribeiro, dirigente nacional do MST, iniciou um trabalho de 

mobilização dos trabalhadores rurais para ocupação das Fazendas Reunidas São 

Joaquim. Eduardo foi comunicado desse trabalho, que vinha sendo feito e, foi participar 

de uma reunião promovida para discutir e encaminhar as decisões aprovadas. 

Nessa primeira reunião, Eduardo recorda que fez questionamentos a respeito de 

como se daria essa ação e indagou se não seria somente uma mentira para os 

trabalhadores. Com a afirmação de Fátima de que o Movimento era uma ação séria, 

Eduardo empolgou-se cada vez mais e os questionamentos não cessavam, e dali em 

diante, teve participação assídua em todas as reuniões. E por causa da sua participação 

na segunda reunião, quase se tornou um militante e foi convidando e articulando mais 

trabalhadores para as outras reuniões. Eduardo não poupou os esforços para o trabalho 

de mobilização dos trabalhadores e foi, aos poucos, se engajando na luta. 

A empolgação e o interesse pela causa da reforma agrária levou Eduardo a se 

tornar um dos primeiros militantes do Ceará. Em junho de 1989, com seis dias da 
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ocupação, viajou para Santa Catarina e Espírito Santo como militante do Ceará para um 

encontro de formação política e um laboratório de centro, momento de capacitação e 

formação para novos integrantes do grupo. O estudo era dado por militantes que 

possuíam um conhecimento das instâncias do MST “Aí nós fumo pra esse laboratório, 

era um encontro de formação de Movimento, que tinha sido chamado de Laboratório de 

Centro que era pra capacitar dirigente, o militante pra luta”. 

 

Aí laboratório de centro é o que a gente faz pra organizar a produção 

dentro do assentamento, que é mais com os agricultores assentados. 

Esse curso de formação política é um curso que é dado com os 

dirigentes nacional do movimento da frente de massa, que é o Jaime 

Amorim, Ademar Bogo, que é um dos pensadores do movimento 

(Entrevista Eduardo 26/03/2017). 

 

 

A participação nas reuniões, na ocupação do assentamento 25 de Maio, o seu 

envolvimento com a causa inseriu o jovem Eduardo na militância do MST, que com os 

trabalhos realizados e os cursos de formação fez pegar “gosto pela história” e foi se 

permitindo conhecer o trabalho desse movimento.  

Foram com as experiências da prática cotidiana que aprendeu a ser militante e 

com os encontros que aconteciam para aperfeiçoar a militância para a luta da reforma 

agrária. O ato de ocupação de terra era uma atividade de militância que este gostava de 

exercer. Esta identificação fez com que Eduardo se tornasse coordenador do setor frente 

de massa
40

 por vários anos. Entretanto, esse atuava em outros setores, como produção, 

formação e educação. Ainda nesse percurso, atuou como presidente do assentamento e 

dirigente estadual do MST, cargos que lhe foram atribuídos por ser disciplinado, 

conforme relato próprio: 

Aí, quando, no decorrer do tempo, aí eu fui me tornando militante do 

Movimento. Gostei sempre de ocupar terra, meu trabalho do 

Movimento era, minha especialidade era no setor da frente de massa, 

que era onde eu fazia ocupação, mas atuava em todos os setores, no 

setor que o Movimento me colocava eu tinha uma condição de 

colaborar com o, contribuir com o setor, né, na produção, fui pra 

formação, contribuir na educação um tempo, mas a minha afinidade 

mesmo era com a frente de massa, que era a ocupação e a produção. 

Aí passei, fui pra... coordenei o setor da frente de massa a nível do 

Estado, quatro ano, dois ano, coordenei a frente de massa no Estado 

todim. Depois fui presidente do assentamento por três ano. (Entrevista 

Eduardo 03/05/2014) 

 

 

                                                           
40

Setor responsável para organizar, preparar e articular pessoas para as ocupações em qualquer instância.  



 

 

130 

 

O MST e a participação no setor frente de massa possibilitou ao homem 

disciplinado ter uma formação política e realizar muitos trabalhos de ocupação, 

principalmente em Baturité e Itapipoca, sendo homenageado em um dos assentamentos 

de Itapipoca. A escola da comunidade recebia seu nome como reconhecimento da sua 

militância.  

 Ao ser presidente do assentamento, Eduardo deixou de compor os quadros do 

MST, se dedicando ao trabalho da associação, cumprindo seu papel de liderança, 

organizando os trabalhadores a permanecer na luta, buscando melhorias para a 

comunidade Paus Brancos, mas de alguma maneira estava militando em prol dos 

trabalhadores rurais. 

O militante cita em sua fala que, no tempo de sua entrada no Movimento, o 

trabalho desempenhado era voluntário, o sujeito tinha que arcar com suas despesas e 

não era remunerado. O militante tinha que se identificar com as causas do Movimento e 

aceitar as regras do grupo, sem discordar nem entendê-las como obrigação. O militante 

tinha que pagar para militar na organização e tal forma de organização durou um 

período de, aproximadamente, dez anos. Em seguida, criaram uma ajuda de custo 

(custear algumas despesas básicas) para todos militantes, no valor de R$ 200,00 na 

época. Tal ajuda isso vai depender das condições financeiras do MST em nível estadual. 

A ajuda de custo pode passar a ser mensal, dependendo do orçamento do movimento: 

 

Até porque quando começou o Movimento tinha uma dificuldade 

muito grande cê tinha que largar as coisas suas em casa e trabalhar no 

Movimento voluntariamente, o Movimento não tinha ajuda de custo 

pra militante, você trabalhava com as suas condição. Eu sempre fui 

um militante que paguei pra trabalhar, o Movimento nunca me, me 

pagou ajuda de custo, eu sempre gastei o que eu tinha. De 89 até 94 eu 

trabalhei por minha conta no Movimento. De 94 até 2000 foi que o 

Movimento criou aí uma ajuda de custo pra mim, me auxiliar só nas 

despesas de passagem, de, de... as coisa básica, né. Ajuda de custo aí 

de 200,00 reais, mas muitas vezes nem recebia porque não tinha. 

Passava quatro, cinco mês, seis mês sem receber. Mas toda vida eu me 

confiei no meu trabalho, eu sempre vivi do meu trabalho da roça, 

então eu não tinha muito problema de trabalhar no Movimento por 

conta disso. Quando precisava vir eu vendia uma criação, voltava de 

novo pro trabalho. A mamãe, o papai, a minha família sustentava as 

minhas atividades aqui no assentamento. (Entrevista Eduardo 

03/05/2014) 

 

 

O militante disciplinado incorporou ou adotou para si os ensinamentos do 

Movimento. Ao liderar os acampamentos fazia com que as regras fossem cumpridas e 
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não aceitava desobediência por parte dos acampados nem militantes. Estes precisavam 

seguir o rigor disciplinar, caso contrário seriam punidos e, muitas vezes, até expulsos. A 

disciplina e o falar muito são características do militante Eduardo, características que 

forjam a trajetória de vida do sujeito, que adere a uma causa seja por identificação, seja 

por interesse de ter uma formação, um “pedaço” de terra, seja por resignação, pelo 

anseio de mudança. E o disciplinado não foge de nenhum desses atributos. 

Eduardo formou outros sujeitos com sua práxis e sentia orgulho quando aquele 

militante formado galgava caminhos na organização e conseguia alcançar atividades de 

grande importância dentro do MST. O crescimento político dos novos militantes 

alegrava Eduardo e causava sentimento de admiração, pois havia sido “criado” por ele e 

nunca se sentiu chateado ou ofendido pelo engrandecimento do outro, trazendo, como 

exemplo, Vilanice Oliveira para ilustrar a sua fala.  

 

Eu nunca, por exemplo, fiquei chateado porque alguém cresceu mais 

do que eu. A Vilanice, por exemplo, foi cozinheira nossa no primeiro 

encontro municipal que nós tivemos em Quixadá. Depois que nós já 

tinha preparado todo o processo de organização do movimento no 

estado. Um dia Vilanice foi ser nossa cozinheira lá num encontro que 

nós tivemos já de preparação pra terra. E no outro, esse foi municipal, 

e no encontro regional ela já deixou de ser cozinheira e já veio 

participante do encontro, uma prima dela já foi pra cozinha pra 

cozinhar pra nós. Então a Vilanice cresceu muito dentro do 

movimento. Chegou a ser nossa dirigente nacional, chegou ser da 

direção estadual, nacional. Então, Eu admirei muito o crescimento 

dela como tantas pessoas, que cresceram depois de mim, quer dizer 

foram criada por mim dentro do movimento depois tornaram-se meu 

professor, no sentido de poder assimilar mais conhecimento né? Isso 

pra mim né? Não foi nenhuma ofensa não ao contrário eu me 

envaideci disso. Por quê? Eu vai dizer, pôr eu ajudei a criar esse 

menino e esse menino cresceu mais do que eu, pra mim aquilo era um 

orgulho (Entrevista Eduardo 23/04/2017). 

 
 

Eduardo Braga preza o conhecimento como ferramenta para elevar-se de 

posição, pois nem todos têm a mesma capacidade de assimilar todas as informações. 

Uns tem mais facilidade, outros, disponibilidade para aprender com afinco, que faz o 

MST ter quadros de militantes distintos com aptidão à educação, produção na 

agricultura, fazer ocupação, formação de novos militantes, discussões sobre gênero. E 

sempre teve gosto pelos estudos, tendo lido muitos livros organizados pelo MST.  

O comportamento disciplinado de Eduardo ia além da estrutura organizativa do 

Movimento, sobretudo quando assumiu a presidência do assentamento. Quando ele 
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retorna para a militância do MST é posto no cargo da direção e coordenação estadual, 

mas sempre esteve trabalhando no seu lote. Em nenhum momento, o engajamento 

militante de Eduardo no MST o fez deixar o seu trabalho na agricultura, assumindo as 

responsabilidades da organização e permanecendo assentado nos Paus Brancos. Quase 

todo o discurso do militante cita o quão importante foi ter um comportamento 

disciplinado. Vestir-se conforme era exigido, falar com convicção, saber liderar e 

administrar fazia com que Eduardo passasse segurança aos companheiros e 

trabalhadores rurais. Conforme conta, todos os cargos que lhe foram confiados deveu-se 

a sua disciplina, chegando assumir até a direção da Companhia Central das Áreas de 

Reforma Agrária do Ceará (CCA)
41

. 

 

Mas aí eu sempre fui aquele militante que sempre falei muito, eu 

sempre questionava as coisa errada e, e era muito disciplinado, não 

aceitava indisciplina e por conta disso eu ocupei cargo na direção 

estadual como eu já falei, na coordenação estadual, fui pra direção da 

CCA, que é a Companhia Central das Áreas de Reforma Agraria do 

Ceará, que é a Companhia, a CCA é a Companhia Central das Áreas 

de Reforma Agrária, que ela aglutina todas as cooperativas 

vinculadas, que é as cooperativa dos assentamentos ligado a ela. E eu 

ocupei um cargo muito importante no Movimento que é ocupar a 

presidência do CCA, é um cargo importante e aí eu fiquei oito meses 

nessa direção dessa cooperativa. Por conta da minha, do meu 

comportamento que era mais disciplinado, na questão financeira, na 

questão administrativa [...] [Grifo meu] (Entrevista Eduardo 

03/05/2014) 

 

 

Seu trabalho na CCA era administrar a cooperativa, entrementes neste panorama 

tinha que haver internamente uma diferenciação entre direção administrativa e política, 

que para Eduardo são campos bastante distintos. Nesse cenário, começaram as primeiras 

divergências do militante com o Movimento
42

, pois o MST queria empregar o recurso 

financeiro para atividades do Movimento como: militância, alojamentos, ocupações e 

outros, sendo que tais recursos deveriam ser usados para pagar funcionários e despesas 

da cooperativa.  

 

(...) E a direção queria que eu tirasse do, de, do dinheiro da direção 

administrativa pra direção política. Então tem um setor do 

Movimento, que é o setor de produção que ele é o setor econômico, 

ele não pode ser tratado como setor político né, organizativo. Ele é o 

                                                           
41

 Um órgão institucional criado pelo MST do Ceará que reúne as cooperativas do estado com quem 

mantém um vínculo.   
42

Destaco que no MST não existe separação de cooperativa, de associação com Movimento, tudo é MST, 

por mais que haja instâncias organizativas para gerar algum fundo monetário. 
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setor como em qualquer outra empresa, a CCA é como qualquer outra 

empresa [...] que presta serviço. Então cê tem que diferenciar. A 

política do Movimento, eles têm um problema com as ONGs por 

conta disso. O Movimento quer tratar tudo como se fosse questão só 

política, só social e não é. Você tem que ver o administrativo, então eu 

levei muito pra questão administrativa, então por isso eu tive 

confronto, divergência nas ideias com a Direção Estadual. Então por 

conta disso é... eu fui, puxaram meu tapete na, na, dentro da direção 

do Movimento por conta disso, né. (Entrevista Eduardo 03/05/2014) 

 

 

O posicionamento de Eduardo frente à CCA e da direção do MST acarretou um 

sentimento de desgosto pela organização onde vinha militando, e buscou, focar só no 

assentamento e num acampamento em Quixeramobim, que durou seis anos para 

emissão de posse. A militância e seus embates ideológicos, o confronto entre o militante 

disciplinado e o Movimento dos Sem Terra foi tenso. 

A tensão foi tão grande de Eduardo com a direção do MST do estado do Ceará 

que este decidiu permanecer exclusivamente no assentamento se dedicando ao seu 

trabalho e nas pautas de reivindicação dos assentados.  

Eduardo coloca em questão como aconteceu essa situação da CCA e da direção 

causando um clima de muitas divergências, que levou a cooperativa a fazer uma eleição 

para decidir se Eduardo permanecia à frente da cooperativa. O militante disciplinado 

encontrava-se numa situação complicada, via que o fator ser disciplinado não permitia 

fazer qualquer ação contrária aos seus conhecimentos adquiridos no decorrer de sua 

trajetória militante. A eleição aconteceu e os/as assentados/as elegeram Eduardo, 

contudo, preferiu renunciar para não gerar mais conflitos entre ele e a direção do MST. 

 

A Cooperativa Central, ela passou a ter pra mim um pretexto de não, 

de não ter mais afinidade, nós trabalhar junto. O que motivou a saída 

da CCA foi justamente essa divergência de ideias né, minha ideia não 

batia com a ideia da Direção Estadual. Então o Zé Ricardo e a Neném, 

na época, um era vice-presidente meu, a Neném e o Zé Ricardo era 

militante de produção, então enquanto vice, eles não queriam, não 

concordavam com as minhas ideia e administrar o CCA como eu tava 

administrando. Então eles queriam que eu tirasse recurso da CCA e 

botasse pra luta da Frente de Massa, pra educação, pra formação e eu 

não podia fazer isso. Então isso aí pra mim foi a... eles fizeram a 

articulação todinha né, uma articulação mais filiada pra Cooperativa 

poder tentar botar outra direção. Mesmo assim, fumo pra uma eleição 

na Cooperativa e eu ganhei na eleição novamente pra continuar, foram 

53 a 13 deles, 53 votos, votaram a favor, que eu continuasse na 

presidência da CCA e 13 que eu renunciasse e eu disse o pessoal que 

tinha votado em mim que eu não tinha mais condição de continuar 

trabalhando porque dividia o mesmo, a mesma sala com os meninos 

que não tava batendo as ideias e ia ser um transtorno pra mim e pra 

eles né (Entrevista Eduardo 03/05/2014). 
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Ser presidente da CCA foi uma estratégia política proposta pela direção do 

estado. Fátima Ribeiro, dirigente, indicou Eduardo para ficar a frente da cooperativa do 

Movimento, com o intuito de ter o controle da CCA e não permitir no cargo o atual 

presidente. E Eduardo foi o nome ideal para essa jogada, devido ao acesso que tinha no 

assentamento Lagoa do Mineiro, na cidade de Itarema. Somente Eduardo conseguiria 

destituir do poder o presidente da cooperativa e se eleger como, de fato, aconteceu.  

O militante disciplinado com uma formação política, articulador de inúmeras 

ocupações no estado, com experiência no ato de liderar e administrar e um engajamento 

na luta do MST, lembra que na época desse acontecimento indagou Fátima: “será que 

vocês estão sabendo que vocês tão botando a pessoa certa pra direção? Porque eu não 

vou ser pau-mandado que nem o outro”, ao que recebe como resposta: “Não, você é a 

pessoa certa”. A indicação foi acatada pelo militante Eduardo e foi eleito presidente da 

CCA, talvez com interesse de auxiliar a organização com sua experiência na trajetória 

do MST ou porque era muito disciplinado e não quis desobedecer a direção, ou ainda 

por que tinha interesse pessoal em assumir o cargo. No entanto, os conflitos ideológicos 

como se esperava, perseguiram. 

Nessa conjuntura, percebe-se o confronto de ideias, de pensamentos, de 

discursos. Cria-se um campo de divergências, não se busca um consenso de como 

resolver o conflito, que paralisa os militantes e suas ações e, muitas vezes, é responsável 

pelo afastamento da militância, pela rigidez com que o movimento pensa e age.  

Atualmente, Eduardo é presidente da COOPAMA. Nessa sua trajetória de 

militância se identificou com a política partidária e se candidatou nas eleições 

municipais ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no qual é filiado 

até hoje.  

Eduardo Braga, o militante empolgado, conversador, autêntico, convicto, 

agricultor, formador político se tornou uma liderança não somente dentro do MST, mas 

para os trabalhadores rurais, que vão a sua casa com frequência. Aos domingos, é 

preciso agendar para ter uma conversa com o militante, e nos dias da semana exerce seu 

trabalho na agricultura. Articula, quando solicitado, agricultores para as mobilizações 

do Movimento dos Sem Terra. É odiado por uns, admirados por outros.  

 

 



 

 

135 

 

A estudante 

 
Filha de assentados, natural do município de Monsenhor Tabosa-Ce, residente 

até 2009 no assentamento Santana, Márcia andou e morou em alguns lugares como 

Brasília, Jijoca e Fortaleza com o intuito de concluir o ensino médio que não era 

oferecido no assentamento. Aos dois anos de idade, seus pais resolveram ir morar no 

assentamento e o seu envolvimento com as organizações sociais é fruto dessas 

experiências na comunidade, através da CPT e do sindicato. Em síntese, o vínculo com 

a luta começou desde muito cedo quando ainda era criança, participando das reuniões e 

dos espaços de formação. 

Márcia enfatiza que o assentamento não foi uma conquista de luta do MST, mas 

do sindicato dos trabalhadores rurais. Com poucos anos de existência os assentados 

tiveram conhecimento do trabalho do Movimento e, a partir desse momento, os 

trabalhadores foram sendo apresentados ao MST, que iniciou um trabalho de 

sensibilização. Assim, o assentamento foi criando um sentimento de pertença à 

organização dos Sem Terra. 

 

[...] as afinidades são grandes quando se fala de luta, quando se fala da 

terra, quando se fala dos interesses dos trabalhadores. Então são 

interesses em comuns.  E a partir daí meu pai passou a ter um vínculo 

e a gente também começou a ter um vínculo, minha família começou a 

ter um envolvimento, meus pais começaram a ter um envolvimento. 

Só que até então eu era muito distante, distante assim do Movimento 

em si. (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

O pai, com o seu engajamento nas atividades do assentamento, se considerava 

um militante do MST, tendo criado um vínculo, um sentimento de pertença, uma 

formação, fatores esses que o fazia acreditar que era um militante do Movimento. 

Algumas primas de Márcia são militantes e dirigentes do MST. Possuem um 

engajamento que a interlocutora não tinha e foi uma dessas primas que, vendo a 

situação de Márcia para os estudos, inseriu-a nas instâncias desse movimento. A jovem 

havia concluído o ensino médio em Fortaleza e iniciou um curso preparatório para 

prestar vestibular, porém seus pais teriam gastos muito elevados para a filha entrar na 

universidade. Nesse momento, sua prima dirigente a contatou informando que existia 

um curso organizado pelo PRONERA, na Universidade Federal da Paraíba, 

perguntando, assim, se ela tinha interesse em realizar o curso, que era para filhos de 
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assentados e, de prontidão, respondeu que aceitava. Agora, Márcia precisava contar com 

a aprovação por parte da direção do movimento, que foi negociada por sua prima. 

A direção aceitou Márcia participar do processo seletivo e foi aprovada para 

curso de Ciências Agrárias, curso composto por pessoas das Escolas da Família, CPT, 

sindicatos, Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) e do Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA). Seu público era heterogêneo com a participação de 

movimentos sociais vinculados ou com envolvimento na luta pela terra e apoiador dos 

ideais do MST. Um dos problemas que ocorria no interior das instâncias do curso eram 

alguns conflitos destes movimentos sociais com o Movimento Sem Terra, como se pode 

observar no relato:  

 

[...] de vez em quando dava muita divergência muito grande porque 

geralmente dava um embate porque é muitas coisas devido o 

Movimento tá lá sob a coordenação, muitas coisas o pessoal queria 

porque queria que fosse na lógica do Movimento. aí dava um conflito 

muito grande na turma por que? Porque tinha que respeitar as outras 

entidades, entende? (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

  

 

O curso que Márcia e os demais participantes cursaram foi e é oferecido por uma 

política pública de educação do campo destinado para áreas de reforma agrária. Quem 

pode fazer é “a população jovem e adulta das famílias beneficiárias dos projetos de 

assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA e do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNFC), de que trata o parágrafo 1º do art. 1º do Decreto nº 6.672, de 02 de 

dezembro de 2008” (MANUAL DE OPERAÇÕES 2011 p. 13). Segundo Márcia, todos 

os militantes do MST afirmam que o curso superior oferecido é uma realização 

exclusiva do Movimento, isso quer dizer que o curso não é uma política pública para 

todos os filhos de assentados e só podem cursar quem tiver permissão da direção do 

MST. Reitero que o curso é destinado para todo aquele que é cadastrado pelo INCRA 

no quesito reforma agrária. Márcia discorda de muitos posicionamentos do MST, e um 

fator constante na sua fala é essa questão do curso ser do PRONERA. A falta de 

conhecimento leva acreditar no discurso propagado pelo Movimento Sem Terra, como 

frisa a cada momento: 

 

Hoje eu faço qualquer curso pelo PRONERA com a convicção de que 

eu faço porque eu tenho direito, eu sou filha de assentado. E tenho 

uma convicção que o Movimento tem uma atuação muito forte nisso, 

na questão de tá lutando por isso, de tá mobilizando os trabalhadores. 
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Mas hoje, eu teria outra visão, entendeu? Não é o curso lutado pelos 

movimentos sociais, mas que não é um curso do Movimento. O curso 

da universidade, com custos feito do, do Programa Nacional é... de 

Estudantes da Reforma Agrária, custeado por isso. Então, hoje é... se 

eu, se fosse hoje que eu tivesse fazendo o curso, ninguém botava na 

minha cabeça que vai pra casa, que muitos outros não faziam. Num 

vou não que é custeado pelo PRONERA, não é curso... é, é... Por mais 

que o Movimento diga que tá organizando, que tá... Mas é o, é os 

custo mesmo financeiro é da universidade. (Entrevista Márcia 

13/04/2014) 

 

O curso tinha 70% da carga horária desenvolvida na escola e o tempo de estudo 

desenvolvido na comunidade de 30% da carga horária do curso. O primeiro momento 

acontecia na universidade e o segundo em alguma tarefa prática no espaço em que o 

estudante residia. Ao começar o curso, Márcia tinha que se incluir nas atividades da 

brigada do seu assentamento, isto é, desenvolver trabalho com os militantes e ao passo 

que também se tornava militante por estar estudando um curso superior pelo 

PRONERA em parceria com o MST. O que consta no manual de operações é que: 

 

Os cursos devem contemplar as situações-problemas vivenciadas 

pelos assentados a fim de que os alunos encontrem soluções para os 

problemas e, simultaneamente, se capacitem. Serão desenvolvidos 

conforme o princípio da metodologia da alternância caracterizada por 

dois momentos: tempo de estudos nos centros de formação e o tempo 

de estudos desenvolvidos na comunidade (MANUAL DE 

OPERAÇÕES 2011:47) 

 

 

Márcia compreendeu que o tempo de comunidade era uma exigência do curso, 

portanto, teria que se incluir nas atividades do assentamento. Em sua fala afirma que 

“era solicitado que a gente tivesse um vínculo com as organizações, que era um curso da 

via campesina”. O problema enfrentado por ela era que quando chegava à comunidade 

já existiam as atividades acertadas e, dessa situação, havia momentos de discordância; 

não tinha o direito de iniciar uma atividade incipiente e que, muitas vezes, realizava as 

tarefas ordenadas para não criar conflitos com a organização. O tempo comunidade já 

vinha com as orientações do tempo escola, que se baseava em questões elaboradas pelos 

professores, que não foi mencionada pela Márcia. 

 

Por mais que às vezes a gente discordasse, a gente tinha que seguir 

aquilo porque também a gente tava naquele meio. Senão você acabava 

também se sentindo excluída. A maioria das vezes eu me obrigava a 

exercer determinadas atividades pra não ser, como é que eu posso 

dizer...? Pra não ser reprimida depois, que era diferente, que tava 
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fazendo diferente, que não queria, que não fazia parte entendeu? Que 

eu tava fazendo o curso só por interesse. Na maioria das vezes isso 

aconteceu. Vou nem mentir! (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

A inserção através da escolarização permitiu Márcia ter um envolvimento com o 

MST. Seu contato a fez mudar as vestimentas, conhecer a mística, se emocionar, se 

indignar.  

Foi um processo de desconstrução e construção para se sentir parte daquele 

espaço social, para se permitir ser afeiçoada, aprender como acontecem as relações 

dentro de um movimento social. Mas, tudo foi muito difícil para Márcia. A sua entrada 

se deu mais por motivos de estudo do que por conta do desejo por militar. A brigada 

regional de Monsenhor Tabosa a via como militante, sendo que a interlocutora não se 

considerava militante por nunca ter acampado. Ademais, um dos grandes problemas 

enfrentados e/ou vivenciados por Márcia era sua discordância a respeito de muitas 

decisões tomadas pelo Movimento. 

 

Quando eu cheguei aí o pessoal já me considerava, já me tratava como 

militante, só que nunca me considerei “a militante” porque assim, eu 

nunca fui de é... de passar um mês no meio do mundo mobilizando pra 

acampar. Não, eu fazia os trabalhos porque era solicitado, entendeu? E 

era discutido no Movimento: “Márcia você tem que participar de uma 

brigada”, que é uma estrutura organizativa do Movimento, que é 

organização por região, cê tem que participar da brigada, quando você 

chegar lá, no tempo comunidade você tem que se inserir nas 

atividades do Movimento. Quando a gente chegava lá, já tinha as 

atividades. O pessoal, a maioria das vezes não discutia se a gente tinha 

interesse, se a gente se sentia militante não. Já considerava a gente 

militante, entendeu? Que a gente era militante, que a gente tinha que 

fazer os trabalhos da militância. E na maioria das vezes a gente até 

nem concordava, né, ou concordava também por conta da luta. 

(Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

Nesse percurso da escolarização, Márcia vai construindo sua trajetória militante. 

Mesmo havendo momentos difíceis, divergências, sentimentos de revolta, de 

envolvimento com o MST, adquirindo na práxis um novo jeito de ser, de pensar, de se 

expressar, acontece uma mudança, que a transformou através do grupo que atuava. 

 

(...) a partir do momento que você passa a participar dos movimentos 

sociais, que você se envolve, que você vê, você passa a ver a mística, 

passa a praticar a mística, a sentir ela, você, claro que você muda, 

estruturalmente você muda seu pensamento. Muitas coisas que você 

não tinha percepção do mundo, você passa a ter percepção. Você 

começa a olhar com outro olhar. Você começa a criar dentro de si 

mesmo um espírito de revolta mesmo, aquela questão de você ser 
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revolucionário renasce. Você se renasce, entendeu? Perante a luta 

você começa a entender de outra forma. Porque a partir daí você 

também começa a fazer é... críticas ao próprio sistema, a questão dos 

meios de comunicação, que antes você tinha uma visão das coisas, do 

assentamento, uma visão daquelas das lutas que o pessoal ia pra 

acampar em frente o INCRA, acampar em frente os palácio dos 

governantes, né. Ali você tinha uma visão antes de você entrar que a 

partir dali você começa a ter outra visão. Que isso é o bom: a 

criticidade que você „adquere‟, né, no decorrer do processo. 

(Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

Márcia atuava no assentamento através da Igreja com trabalhos pastorais e 

lecionando quando necessário na substituição de sua tia, muitas vezes até no tempo 

comunidade. Devido à militância que desenvolvia nesses trabalhos dentro do 

assentamento e em outras comunidades, era vista como uma referência, bastante 

conhecida e filha de Paulo Santos – na época de seu engajamento no curso seu pai era 

Presidente do Fórum dos Assentados e muito popular. Os militantes da brigada não 

concordavam com a atuação do Fórum, criando, assim, conflitos. Quando Márcia 

concluiu a faculdade se encontrava numa situação bastante complicada, pois seus pais 

nesse trajeto haviam se separado. 

Como Márcia findou os estudos, a direção do MST comunicou que ela 

trabalharia para o Movimento, sem esclarecer que o trabalho seria pelos convênios 

estabelecidos com o INCRA e Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura (SDA) do 

estado do Ceará. Apesar de o curso ser uma política pública do governo federal, Márcia 

sentia que trabalhar para o movimento seria pagar a faculdade – e pior, uma dívida, que 

dificilmente seria saldada.  

 Quando surgiu a questão do emprego, Márcia exigiu atuar no seu assentamento 

e nos circunvizinhos, pois, segundo ela, era o desejo também dos próprios assentados. 

“Porque o povo queria que eu trabalhasse lá, eles queriam mesmo, entendeu? Por quê? 

Porque eles viam que eu era uma pessoa bem... altamente desenrolada e era de dentro do 

assentamento”, fala Márcia. Soma-se a isso o fato da separação dos pais, principalmente 

pela sua mãe, que queria a filha perto para ajudar a superar a separação.  

A garota que saiu de casa para concluir os estudos percorreu alguns caminhos, 

residiu longe dos pais, que sonhava com a filha “formada” para ter uma vida diferente 

da deles. Márcia, como percebemos, almejava cursar uma faculdade e o sonho dela e 

dos pais a levaram a se inserir no MST, mesmo que por caminhos quase involuntários.  

Quase sem ter ciência e sem ter o desejo, a estudante se tornou militante do maior 
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movimento social do campo do Brasil. Os conflitos durante o percurso do curso foram 

enormes, pois não se considerava uma militante, não queria se inserir nas atividades da 

brigada, não tinha pretensão alguma de ser integrante desse movimento. A sua aspiração 

era os estudos, ter uma profissão e atuar no assentamento. Não constava nos seus planos 

cursar uma faculdade articulada pelo MST, nem mesmo seguir os critérios instituídos.  

A estudante militante discordava das imposições do grupo, mas em muitos 

momentos se rendeu para não ser excluída, reprimida e também pela veemência de 

terminar a faculdade. A aceitação era, portanto, uma estratégia da jovem na realização 

de suas aspirações. É uma trajetória de militante que começou nos movimentos da Igreja 

e sindicato, perpassando os bancos escolares, dando continuidade para se engajar no 

Movimento dos Sem Terra.  

Nesse anseio de estudar, Márcia finalmente se formou e foi trabalhar na 

assistência técnica rural pelo MST, num convênio INCRA e SEBRAE, no município de 

Santa Quitéria. Exerceria atividades na área social como técnico militante, afinal a 

direção reiterava que ela havia se formado pelo Movimento. O seu deslocamento para 

Santa Quitéria e o trabalho como técnica militante não a agradou, mas o ponto mais alto 

de insatisfação nesse caso foi, quando em reunião, a direção do MST os comunicou que 

eles teriam de contribuir financeiramente com a organização, recebendo, assim, um 

salário menor que os técnicos formados em outras instituições. A contribuição era para 

custear os gastos das brigadas e direção do estado (alojamentos, transportes, ajudas de 

custo, viagens, etc). Todos esses elementos causaram um sentimento de revolta em 

Márcia, que não concordava com a regra, porém de antemão “aceitou”. 

 

No primeiro momento foi quando eles foi chamar nós pr‟uma reunião. 

Primeiro momento, se nós se formamo numa universidade, temos o 

mesmo grau de estudo dos outros, eu acho que o técnico-militante ele 

tinha que se diferenciar em que? Na qualidade e na visão que aquele 

técnico ele ia ter. A visão diferenciada que ele ia ter na, na assessoria 

técnica. O compromisso dele... eu não tenho dúvidas, que ele ia ser 

diferenciado dum técnico que se formou numa universidade com uma, 

uma visão totalmente distorcida do que é o assentamento, entendeu? 

Então eu acredito que o técnico militante, ele tinha que se diferenciar 

dessa forma. Ele era diferenciado na questão financeira, entendeu? Aí 

no primeiro momento o que foi que aconteceu? Eu, além de ter vindo 

pra Santa Quitéria, quando chegou lá, ó, o salário era altíssimo das 

outras empresas, o Movimento discutiu com a gente: o técnico-

militante vai receber diferenciado porque é desse dinheiro que vem, é 

esse dinheiro que vem pra contribuir, pra pagar ajuda de custo de 

outros militantes. Só que o pessoal não leva em consideração se a 

gente concorda ou não concorda com isso, entendeu? Empurra de 
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goela a baixo e a gente é obrigado a aceitar. (Entrevista Márcia 

13/04/2014) 

 

 

Além de receber um salário inferior aos demais profissionais no período de três 

meses, seria destinado uma quantia para a compra de algumas motocicletas. Como 

Márcia era técnica militante dependeria da brigada de Santa Quitéria para ajuda de 

custo, transporte, alojamento, alimentação. Nesse período, eu era militante da brigada e 

quando a dirigente se ausentava, a responsabilidade de repassar algum recurso era 

minha.  

Márcia se conduziu ao dirigente que apresentou a proposta e confessou: “eu não 

concordo”, reforçando o argumento de não ter se formado pelo MST, mas pelo 

PRONERA. Deveria ter uma diferenciação na formação, na percepção de vida, no 

tratamento com os assentados, no pensamento da agroecologia, na organização, trabalho 

de cooperativa, associativismo e não financeiramente. Apesar de não concordar, sua 

mãe aconselhou aceitar a proposta e se deslocar para Santa Quitéria, até para não 

falarem que “só fez o curso” e concluiu. E a mesma iria se martirizar muito. Essa 

política se dá em conformidade às normatizações do MST. 

Márcia afirma que a decisão de residir em Santa Quitéria trouxe consigo 

diversos problemas, dentre estes o fato de não ter habilitação (carteira de motorista), o 

que a obrigava a percorrer os assentamentos de forma clandestina com o colega de 

trabalho (no inverno as consequências foram ainda mais intensificadas por causa das 

grandes chuvas). O recurso financeiro para a alimentação saudável era precário, 

ocasionando, assim, a fragilidade de sua saúde. Com o pouco tempo de execução do 

trabalho nos assentamentos em Santa Quitéria, Márcia não suportava mais essa 

condição de vida, pois havia adentrado na assistência técnica sem concordar com a 

questão salarial. 

Perante essa situação, o pai de Márcia a contatou para saber sobre como estava 

sua vida e as condições de trabalho a que estava submetida, e então a comunicou de que 

havia uma proposta de uma Organização Não Governamental (ONG) para atuar em 

Canindé. No início, houve resistências, o sentimento que pairava sobre ela era de 

traição, porque segundo Márcia “no Movimento era feita essa pressão psicológica de 

outras pessoas que saíram”. Após muita resistência dela, acabou aceitando a proposta de 

emprego dessa organização. Contudo, relatou que, desde o surgimento dessa proposta, o 
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momento foi complicado, principalmente quando foi comunicar à dirigente da brigada 

onde militava e trabalhava.  

Nessa ONG a diferença de salário era expressiva (quantia não me foi revelada), 

além das condições de trabalho, bastante superiores. A princípio, informou à sua prima 

da decisão de trabalhar nessa ONG. A prima – que a havia indicado para o curso –  

declarou que Márcia não poderia fazer isso, pois seria uma forma de traição. Mesmo 

assim, Márcia levou adiante sua decisão, e posteriormente, comunicou à dirigente da 

brigada que compreendeu seu posicionamento. Em suma: 

 

A primeira coisa que eu fiz: vou ligar pra Cosma, que ela é 

coordenadora estadual, é minha prima e foi ela que me ligou na época 

do curso. Ela vai ficar muito decepcionada, com muita raiva, mas eu 

vou fazer isso. Aí liguei pra Cosma. Cosma é o seguinte: recebi uma 

proposta da Cactos e eu vou sair do Movimento. Vou sair. Ela: “-Se 

eu fosse você eu pensava duas vezes antes de fazer isso. Isso não se 

faz. Isso não sei o quê... Márcia, com que cara eu posso chegar pro 

Movimento, porque foi eu que te defendi. O pessoal já tinha o pé atrás 

contigo porque tu era filha do Paulo, não sei o quê.” Aí eu digo: com a 

cara de dizer que eu não aceitei. Pronto. Diga que eu não aceitei mais 

essas injustiça que eu tô vivenciando e pronto! “-Márcia, tu vai 

mesmo?” Vou Cosma. Eu vou sair, eu vou porque preciso ajudar a 

mãe e não sei o quê.... e eu disse logo: e outra coisa, eu tô pensando 

em me casar e eu não tenho nada na minha vida. Que eu tava mesmo 

noiva, praticamente noiva. Aí eu digo, ai Minha Nossa Senhora, e 

agora? E a Claudinha, eu tava só esperando a Claudinha chegar. 

Passei a noite doente e a Claudinha não chegou. Quando ela chegou 

no outro dia, aí no dia de eu ir viajar com o Homero e o Timbó pra 

Canindé. Aí quando ela chegou: Claudinha, eu tô saindo do 

Movimento. Comunique a Cosma que eu estou saindo por isso, que eu 

não vou comunicar, aí ela: “-E você não vai comunicar à coordenação 

estadual não?” Não eu vou respeitar as hierarquia. Que as hierarquia 

era o quê? Era a, a coordenadora de brigada, não era ela que era a 

coordenadora da brigada? Ela que tinha que comunicar. Comuniquei 

pra ela. Aí ela: “-Não, Marcinha, tudo bem, não sei o quê...” Ela muito 

a, a, a... muito calma, muito passiva, ela muito, entende muito da 

situação das pessoas. Eu não tenho do que reclamar da Claudinha, 

entendeu? (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

Conforme Márcia, a partir da sua saída do Movimento para empregar-se em 

outra organização, fora excluída do convívio que havia planejado na cidade de Canindé. 

Daquele momento em diante foi “considerada como uma espiã e uma traidora do 

Movimento”. Tinha planejado residir com uma prima em Canindé, mas foi obrigada a 

mudar de planos, pois a prima era militante do MST e não aceitou sua decisão de sair da 

brigada onde militava e trabalhava. Com esse cenário, Márcia vivenciou uma realidade 

desagradável, conforme conta nesse trecho: 
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[...] começaram me queimar dentro do assentamento, só que não 

conseguiram, de forma alguma, que eu tinha saído pra ganhar rios de 

dinheiro, que eu tinha me formado pelo Movimento, pelo dinheiro do 

Movimento, entendeu? Essas coisa baixa! E que eu tinha dado um 

chute na bunda do Movimento e tinha ido atrás de ganhar rios de 

dinheiro, que eu tava a favor do capital, eu não era da militância. 

(Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

Para Márcia, o discurso do MST direcionado para vida digna, alimentação 

saudável, moradia adequada, salário correspondente com suas atribuições não 

correspondia à prática. Em muitos momentos, o pai que conhecia o funcionamento das 

instâncias organizativas do Movimento, lhe alertou sobre seu comportamento 

diferenciado e pediu que se precavesse de certas posturas que não fossem condizentes 

com sua vontade e sempre argumentava: “[...] se você morrer, você vai ser um lutador 

pra sempre, porque você morreu. Mas se você sair do Movimento, entendeu? Porque 

tem outra convicção, ele sempre me dizia isso: você vai ser uma Judas, fique sabendo. E 

você vai ser “queimada” por onde passar.” O alerta vinha pela experiência que o pai 

vivenciou e como foi encarada sua saída (não fui comunicado do motivo de sua 

exclusão). 

O pai de Márcia vivenciou com ela essa trajetória militante até pelo fato de 

também já ter militado no MST, apoiou as suas decisões, discordou da sua forma de 

pensar e aconselhava desde o tempo comunidade “você precisa sentir a necessidade de 

ser militante” e esse sentimento de militância era adquirido com o tempo, isto é, um 

processo de construção de um novo homem e uma nova mulher. 

Maria Márcia, a estudante, a técnica militante, a filha do Paulo, esposa, mãe 

atualmente mora em Santa Quitéria. Construiu sua trajetória militante no MST sem um 

planejamento organizado, apenas com um projeto de vida sonhado por ela e pelos pais, 

que a inseriu sem muita pretensão no “mais barulhento e polêmico movimento social 

brasileiro” (SCOLESE, 2008, p. 14). Uma militância traçada no anseio de estudar, 

vivenciada com conflitos e com discordâncias, mas, sobretudo na vontade de lutar por 

uma sociedade menos desigual, injusta, com soberania popular e alimentar, uma 

sociedade de vida digna para todos. 
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A noviça 

 

A viagem começou na comunidade Paus Brancos, no assentamento 25 de Maio, 

Madalena e findou na mesma comunidade, mas antes de seguir adiante fui ao encontro 

de Vilanice Oliveira da Silva, Nova Vida I, na residência de seus pais. Na ocasião, ela 

estava tratando de uma infecção pulmonar e o seu estado físico encontrava-se muito 

debilitado.  

Aos 44 anos, encontro Vilanice, a primeira mulher do estado do Ceará a ocupar 

o cargo na coordenação nacional do MST, ao lado de Fátima Ribeiro, que organizou e 

mobilizou os trabalhadores para a ocupação das Fazendas Reunidas São Joaquim e ficou 

por nove anos no Ceará. Atualmente ela reside em Santana do Acaraú, cidade pequena e 

pacata. Custeia os seus gastos através de um Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

auxílio-doença e não é assentada.  

Vilanice, solteira, filha de agricultores, oriunda de Quixadá, antes de ir morar no 

assentamento residia com seus pais e irmãos na comunidade Umari, que antes pertencia 

a Quixadá e depois a Choró, quando foi emancipado. 

Em momento anterior a inserção no MST, Vilanice prestava serviços na 

comunidade como catequista, era membro da Pastoral da Juventude do Meio Popular 

(PJMP). Tanto o seu avô, Francisco de Assis, quanto sua relação com a religião a 

motivaram estudar para se tornar freira. Nesse período de 1989, aconteceu uma reunião 

em Quixadá voltada para um grupo de trabalhadores denominados Sem Terra com a 

presença das lideranças do Movimento a nível nacional. O intuito da reunião era 

organizar e mobilizar os trabalhadores para a ocupação, que ocorreria na Fazendas 

Reunidas São Joaquim. A estratégia era ocupar, mas os trabalhadores não sabiam onde 

realizariam a ação. Quanto a Vilanice, a sua participação nas reuniões aconteceu no 

início sem o conhecimento das freiras e da família. 

 

Antes de entrar no MST, eu era catequista na comunidade e através do 

catecismo com o incentivo da irmã Cleide e da irmã Tereza, que nem 

nessa terra tá mais hoje, né, a irmã Tereza. É, eu participava da PJMP 

que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular e isso me incentivou, 

foi meio que incentivo pra questão de ser religiosa. Na época como 

todas as atividades era da Igreja, aí com o incentivo do meu avô, que 

hoje não tá, não é mais vivo, meu avô Francisco de Assis. E aí queria 

muito que eu fosse ser freira e como já tava ali no grupo da juventude 

do meio popular, era catequista e minha mãe me ajudava nas reuniões 

de crisma e eu fiquei um tempo, né, nesse pensamento pra estudar pra 
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ser freira. Ainda fui noviça e quando foi em 89, eu estudava em 

Quixadá, aí fui pr‟uma reunião no sindicato em Quixadá escondido 

das irmãs e nessa reunião em Quixadá era falando sobre os Sem Terra, 

e que, dos acampamentos. Era a Fátima Ribeiro, o Zé Rainha. Não era 

a Fátima Ribeiro no dia era o zé Rainha e o João Ramalho, que tinha 

vindo do Espírito Santo, né, pra fazer essa reunião em Quixadá. E ali 

me motivou. Eu comecei a participar das reuniões, no início escondido 

né da família? Aí quando a Fátima Ribeiro chegou no início do ano, 

que começou a fazer reunião na nossa comunidade eu ia participar das 

reuniões, né? (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Vilanice se deslocava para a residência de uma tia, no Serrote Branco, para 

participar das reuniões na comunidade “Saquim” e foram nesses encontros que 

conheceu Eduardo. Quando decidiram ir para a ocupação, a noviça tinha dezessete anos 

de idade e de tanto se envolver nessas discussões sobre terra, mobilização, reforma 

agrária decidiu ir para a ocupação, mudando completamente o cerne do caminho que 

pretendia seguir.  

O discurso dos militantes do MST nas reuniões instigava a noviça a querer 

conhecer aquele movimento, em que as pessoas moravam debaixo do barraco de lona, 

sem banheiro, sem comida e pensava como eles conseguiam viver diante dessas 

circunstâncias. Os militantes, a cada encontro, incitavam a noviça à vontade de ser 

também militante, com o discurso de que ao ir para o acampamento seria professora dos 

acampados. Os pais não acolhiam a ideia da filha sair do convento para engajar-se num 

movimento ousado como o MST. 

 

[...] Quando eu comecei a ver as reuniões dos Sem Terra e a ver a 

Fátima incentivando, o Zé Rainha. Quando terminava as reuniões o Zé 

Rainha ficava conversando comigo. Aí história deles que eles falavam 

comigo que, quando, nós vamos fazer o acampamento e lá no 

acampamento você vai ser nossa professora. Eu ia ser a professora dos 

assentados, dos acampados. Aí com isso, eu já com aquilo na cabeça e 

veio outros militantes de fora, veio o Rogério de Alagoas, o Dilei da 

Paraíba, veio o João Daniel do Sergipe e tudo a militância que vinha 

de fora era botando na minha cabeça pra mim ir pro sem terra, né? E 

quando eu falava pro meu pai, pra minha mãe nenhum dos dois 

aceitavam, que não aceitava ir. Aí, sei que, nessa intenção toda e nas 

reuniões que iam sendo feitas e eu acompanhando mais vontade e 

mais motivada eu ficava porque eu queria ir, curiosidade também na 

verdade, né? Como é que ficava no meio do mato, debaixo da barraca 

de lona, como é que viver ali sem uma casa, sem um banheiro, sem 

nada, como é que comia e tudo né? (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017) 
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Como a noviça e o seu irmão queriam ir para a ocupação, mas não podiam em 

razão de sua pouca idade, o pai determinou-se a participar da ação, enquanto a sua mãe 

e o restante da família resolveram permanecer na comunidade Umari.  

Com uma semana no acampamento, a dirigente Fátima Ribeiro fez uma reunião 

com vários acampados e elegeu alguns para participar de uma formação na Paraíba, com 

duração de quinze dias. Vilanice estava entre os escolhidos à capacitação, no entanto, 

precisava da autorização do pai para viajar, que contra a sua vontade, consentiu a filha 

participar desse curso de formação política. 

A noviça saiu do convento para o acampamento e começou a militar para o 

Movimento. Não retornou nem para a casa dos pais em Umari. Pegou sua mochila no 

acampamento e foi para a Paraíba, permanecendo lá o período de quinze dias. Após o 

término, retornou para o acampamento e com os demais que tinham viajado. Foram 

cinquenta jovens que Fátima Ribeiro havia selecionado para se capacitarem no período 

de uma semana. Os participantes desse curso de formação já eram considerados 

militantes. 

 

Lá do acampamento quando o Zé Rainha e Fátima Ribeiro decidiu a 

gente ir lá nós peguemo nossa mochila que tava no acampamento e 

fomos pra Paraíba. Aí ficamos 15 dias na capacitação na Paraíba. 

Quando terminou essa capacitação que a gente volta a Fátima já tinha 

reunido um grupo de 50 pessoas, 50 jovens e nós que fomos pra essa 

capacitação ia repassar pra eles o que a gente tinha aprendido lá e 

esses que a gente repassou o nosso conhecimento já era pá sair pa 

fazer ocupação. Então quando a gente voltou de lá já era considerado 

militante, chamava nós de militante né? Então nós ficamos, voltamos 

pro acampamento e no acampamento ficamos uma semana repassando 

o que a gente tinha aprendido os 15 dias da capacitação na Paraíba. 

(Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

A noviça que não estudava mais para se tornar freira, agora estava engajada no 

Movimento dos Sem Terra. Fez sua primeira viagem para o processo de formação 

política e retornou sendo formadora de novos sujeitos. No grupo dos cinquenta jovens 

estava Eduardo Braga. Vilanice engajou-se na luta pela reforma agrária ainda na 

adolescência e escolheu seguir o caminho não sonhado pela família. A jovem realizou 

seu primeiro trabalho de base na segunda ocupação do estado, na localidade Tiracanga, 

Canindé. Foi também uma atividade militante. Não era mais necessário a migração de 

militantes de outros Estados para empreender qualquer trabalho de ocupação.  
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Vilanice Oliveira informa que o trabalho de base aconteceu com pouco 

conhecimento, suficiente para articular os trabalhadores, “[...] e, assim, fomos 

capacitando meio que na marra”. A noviça possuía uma formação que facilitava treinar 

os trabalhadores para a ocupação e até mesmo na formação de novos militantes do 

MST. A formação pela Igreja foi um requisito para inserção da jovem. “[...] Então todo 

mundo passou pela formação, sem ser do MST, mas a forma da igreja católica, né? 

Todos os militantes. Por isso eram pessoas que tinha mais firmeza, tinha já uma 

ideologia formada, né, todo mundo, eu e todos os demais”.  

Vilanice afirma que o início do processo da sua militância foi frenético. A jovem 

estudava para ser freira, decide ir para a ocupação, e com uma semana, no acampamento 

é escolhida para uma capacitação. Ao retornar, tinha a missão de formar jovens para as 

próximas ocupações do estado. Saiu do convento e não retornou.  

Fátima outorgou à jovem religiosa uma atividade de grande incumbência, como 

articular trabalhadores para fundar o MST no Rio Grande do Norte (RN) e ocupações 

em diversos estados brasileiros. O MST continuava se expandindo nacionalmente, 

através da migração de militantes. Vilanice é parte desse trabalho de formação do 

Movimento, mesmo com sua pouca prática militante na época. O percurso inicial no RN 

foi marcado por perseguição e despejo: 

 

Eu é, eu dei umas viajadas grandes no movimento. Acho que assim, é 

tem aquele filho que o povo chama quando ele fala antes do tempo, 

ele não, quando a gente estuda que não, sai da cartilha do ABC vai pro 

primeiro ano que às vezes dizia naquele tempo, (...) ali o ABC, tinha a 

cartilha do ABC, a história da matemática que você tinha a história da 

tabuada, cê pula a tabuada e já foi pro fazer a soma. Então, eu foi um 

processo mais ou menos assim. Eu da militância logo a Fátima jogou 

muita responsabilidade nas minhas costas, acho que é, até hoje ainda 

não entendi por que. No mesmo ano eu fui pro Rio Grande do Norte, 

né? Já fui pro Rio Grande do Norte pa ajudar a fundar o MST, no Rio 

Grande do Norte. Lá nós sofremos (tosse) despejo e pistoleiro 

correndo atrás da gente, muita perseguição e fui pro Piauí também. Eu 

trabalhei no Rio Grande do Norte, trabalhei no Piauí, depois eu pra o 

sul, né? Pra Santa Catarina. Isso em ocupação, né?  

Em ocupação, foi do Nordeste Rio Grande do Norte, Piauí, e no sul fui 

pra São Paulo, fui pra Santa Catarina (pausa) e qual foi o outro 

estado? E eu fui pra Alagoas do Nordeste. Na Paraíba também, mas 

foi pouco tempo, né? O tempo que eu fiquei mais foi Alagoas. 

Alagoas fiquei mais de um ano. 

E em termo de capacitação aí era todos os estados, tirando o Acre, o 

Amapá, o Amazonas, o restante dos estados eu andei todos, né, aqui 

pelo movimento Sem Terra, né, que eu era do MST. Do Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso né, Rio de Janeiro, São Paulo eu já falei. Todos 

os estados que o MST era organizado esses estados eu passei por eles. 
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O Pará. Só não conheço hoje mesmo no Brasil o Acre, o Amazonas e 

o Amapá. (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Vilanice era inexperiente na luta dos Sem Terra, mas tornou-se uma das 

primeiras militantes no Ceará e realizou muitas ocupações. Compôs os quadros do MST 

e capacitou Eduardo e muitos outros militantes. Uma característica marcante da 

trajetória de Vilanice é que sua militância fora construída a contragosto da família. 

A jovem militante, com poucos anos de inserção e engajamento no MST, foi 

enviada para o Espírito Santo, numa ocupação no Cachoeiro do Itapemirirm, região 

onde vinham ocorrendo alguns conflitos entre os fazendeiros e trabalhadores, tendo 

ocorrido a prisão de alguns dirigentes. A ordem do movimento foi o envio de Vilanice a 

esta região. Internamente, nas instâncias do MST, houve alguns conflitos por conta da 

ida da jovem por causa de um relacionamento que ela mantinha com um dirigente. 

A jovem foi para região estabelecida pela direção, fazendo um trabalho de 

mobilização e conseguiram, por fim, ocupar a fazenda. Com pouco tempo foram 

despejados. Vilanice, na ocasião, foi presa e torturada, virando notícia no Jornal dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra Ano X nº 105, julho de 1991 p. 4, “A companheira 

Vilanice Oliveira foi presa [...] dentro da casa de um lavrador, levada para o batalhão da 

PM e torturada durante 12 horas [...]”.  

Michael Shllenberger
43

 afirma que Vilanice organizou muitas ocupações e o seu 

trabalho provocou a fúria dos fazendeiros, que a capturaram e torturaram: 

 

No Ceará e em outros estados através do Brasil, Vilanice ajudou a 

organizar mais de 50 ocupações de terras. Seu sucesso como 

organizadora não passou despercebida: uma vez que ela provocou a 

ira da classe terrateniente, a palavra saiu para dar um exemplo 

dela. Durante uma viagem do Ceará para o sul, Vilanice foi apanhada 

por homens de roupas claras e levada para um local não identificado 

onde foi espancada inconsciente. 

"A última coisa que me lembro é quando eles aplicaram o telefone", 

ela contou, referindo-se a quando o torturador bate repetidamente suas 

mãos em concha contra os ouvidos da vítima, às vezes causando danos 

permanentes aos tímpanos. As orelhas de Vilanice sobreviveram ao 

"telefone", mas ela perdeu um pulmão devido aos 

espancamentos. Hoje é difícil para ela caminhar grandes distâncias 

sem perder a respiração. 

                                                           

43
 Ocupação e luta na terra no Brasil. Disponível em: https://www.solidarity-us.org/node/2556  acessado 

02/03/2016  às 17:14 hs.  

 

https://www.solidarity-us.org/node/2556%20%20acessado%2002/03/2016%20%20às%2017:14
https://www.solidarity-us.org/node/2556%20%20acessado%2002/03/2016%20%20às%2017:14
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A militante Vilanice conta sucintamente como se deu a ocupação e os resultados 

dessa ação. Vilanice diz carregar até hoje as sequelas da sua coragem e valentia como 

uma lutadora dos trabalhadores, como fica claro no trecho: 

 

Eu assumi as decisões que o coletivo decidia e quando foi em maio na 

ocupação. Lá em maio, lá em no Espírito Santo é a gente foi 

despejado e eu fui presa né, em Presidente Prudente, a cidade que eu 

fui presa e foi lá que eu fui torturada e que as sequelas estão até hoje, 

que foi a perda do meu pulmão direito e do esquerdo né? Por quê? Por 

causa das pancadas que eu levei da polícia e depois disso daí que eu 

tava nessa tortura que foi 92, quando foi em 93 eu fiz a primeira 

cirurgia do pulmão esquerdo, né? (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017) 

 

 

Depois que a espancaram foi jogada na cela, sendo liberada após três dias.  Ao 

serem libertos, ela e mais três militantes foram distribuir panfletos na região e a polícia 

os prenderam novamente por dois dias. A prisão e a tortura não calaram, tampouco fez a 

jovem desistir do Movimento. Vilanice foi transferida para Alagoas e quando os 

médicos disseram que tinha que operar o pulmão solicitou que fosse deslocada para o 

Ceará para permanecer perto da família. A jovem militante quis esconder da família 

toda a tortura sofrida e, nesse ínterim, pela demora em acionar a justiça, sequer fora 

indenizada pelos danos que teve. 

 Vilanice, como mencionado, ao ser torturada perdeu o pulmão esquerdo e teve 

que passar por procedimento cirúrgico, em 1993. O pulmão direito dela teria que se 

submeter a um tratamento para não prejudicá-lo, porém, a militante não seguiu as 

orientações do médico, retornando para as marchas, dormindo nos acampamentos, no 

asfalto. Vivia como uma pessoa saudável sem ter uma saúde plena, abstendo-se de 

cuidados imprescindíveis. Sentia-se cansada com as atividades realizadas, entretanto 

continuava a fazer as mesmas “loucuras” de quando tinha os dois pulmões. Por não se 

cuidar, dez anos após o espancamento, o pulmão direito de Vilanice precisou ser 

operado. Atualmente, ela tem um estado de saúde bastante debilitado. Em 2016 passou 

por algumas internações, tendo agravado seu já débil estado de saúde. A militante tem 

metade de um pulmão, “que é isso que eu tô sobrevivendo hoje, feliz da vida ainda por 

isso”. 
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Além das sequelas físicas, Vilanice precisou de terapia para tratar traumas 

causados pela tortura. São momentos que ela não gosta de lembrar porque ainda causa 

sofrimento nela. Em uma de nossas conversas, ela relatou como sofreu com a tortura, 

“eles foram mais além do que eram, o que fizerem não se faz com o ser humano, né? E 

a todo instante pensava na família e foi quando pediu transferência “[...] Se eu morresse 

lá só pensei nisso aí, se eu morresse aqui como é que eles vão ver, né, pelos menos o 

corpo já que não tão vendo eu em vida [...]”. Com sequelas físicas e psicológicas, a 

jovem que foi noviça persistiu na luta do MST, não vivia mais sob os cuidados dos pais 

nem das freiras. Estava entregue à escolha que fez anos atrás. A tranquilidade do 

cotidiano de Umari não pertencia mais a Vilanice. Ela galgou a sua própria história e 

ajudou a construir e expandir o movimento social mais estrondoso do Brasil. 

Assumiu a direção nacional do MST, com a saída da Fátima, por um período de 

seis anos. Ao compor a direção, Vilanice ficou responsável pelo setor de saúde do 

Movimento e conheceu alguns países, como mostra:  

 

Então eu assumir a direção nacional, quando eu assumir a direção 

nacional, dentro da direção nacional a gente assumia alguns setores do 

Movimento e eu era responsável pelo setor de saúde, que o MST tinha 

criado.  

Aí quando eu entrei tava na direção eu tive a oportunidade de ir pra 

outros países, né (tosse) representando o Movimento. Eu fui pra, tive 

na França, tive na Espanha, tive em Portugal, é tive em Cuba. Aí Cuba 

eu fiquei 45 dias, porque, aí tive na Suécia também na Suíça no 

acompanhamento da exposição de fotos do Sebastião Salgado e 

apresentação do livro do José Saramago. 

E na, pa Cuba eu fui pra acompanhar os estudantes de medicina, que a 

primeira turma que o MST teve de médicos né, pra estudar. Eu era 

dirigente nacional do MST nesse tempo, eu era responsável pelo setor 

de saúde. Aí eu fui fiquei um mês com eles fazendo capacitação. 

(Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Essas vivências no MST possibilitou Vilanice acumular conhecimento e divulgar 

a organização na qual militava, como ferramenta para angariar verba e desconstruir a 

imagem que a mídia repassava. Veja como ela considera a experiência de ter sido 

militante: 

Então, eu tive essa faculdade de vida aí no Movimento. Eu considero 

importante né? Que foi o Movimento que me proporcionou a conhecer 

esses países, que fui pra fazer palestras, que era pra arrecadar dinheiro 

pro Movimento que foi na época perto, depois do massacre que houve 

muitas coisas e a gente. Aí era muito militantes, muito dirigentes 

espalhado pelo meio do mundo aí né fazendo um pouco, tirar que a 

mídia vinha dizendo chamando nós de baderneiros, nós era quem 
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incitava a violência e que o massacre tinha acontecido por isso e 

naquele tempo tava uma onda muito grande. (Entrevista Vilanice 

Oliveira 25/03/2017) 

 

 

A vida de Vilanice foi como a de um caixeiro-viajante. Sem tempo para cuidar 

de si. Não descansava. Diz ter dedicado sua vida vinte e quatro horas por dia para a 

militância. Os cursos que fez no MST foram todos de formação política para atuar com 

a base e fazer as negociações. Nenhum técnico ou superior que lhe garantisse uma 

profissão “[...] Não me arrependo por isso e tenho consciência, e eu sou feliz pela minha 

contribuição que eu dei na organização durante 16 anos, né, que eu fiquei 16 anos ainda 

no MST. A minha vida dedicada 24 horas.” 

Vilanice com sua saúde fragilizada conta que quando foi fazer a cirurgia no 

pulmão direito se afastou das atividades do MST para se cuidar e, infelizmente, não teve 

condições de retornar para a organização. A noviça atualmente não compõe os quadros 

do MST. Mas carrega na mente e no sangue o projeto de continuar trabalhando para a 

classe trabalhadora. Sua militância não depende de estar inserida no Movimento dos 

Sem Terra, pois, segundo suas palavras, “[...] eu continuo minha militância fora do 

MST com o mesmo comportamento, com minha ética moral, minha disciplina que eu 

aprendi primeiro na Igreja e no MST fortalecido, né? Na minha capacitação pessoal, 

então eu trago isso comigo até hoje [...]”. 

Vilanice conclui que um dia pretende retomar os estudos que foram 

interrompidos. Já convive bem com seu problema de saúde e as limitações oriundas 

desse fato, e quando a crise melhorar voltará às atividades que antes realizava. E 

continuará contribuindo na luta dos trabalhadores para uma sociedade menos desigual 

até o dia em que Deus permitir.  

Ao determinar suas escolhas como militante, Eduardo, Márcia e Vilanice 

perceberam que as relações com a família mudaram e teriam que “enfrentá-los”, caso 

não fossem de acordo com sua decisão, na tentativa de não romper os laços afetivos. 

Percebe-se como ser militante tem um valor. 
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3.1 Família e Militância 

 

Ser militante tem um custo a se pagar, seja pela dedicação, pelos estudos, pelo 

desejo de mudança de ajudar os trabalhadores. Muitas vezes essa militância traz consigo 

grandes responsabilidades que vai além do esperado. Para muitos desses militantes a 

vida é o maior valor; é o que é parte importante no processo da luta, e mesmo a vida 

sendo ceifada, as ideias não morrem jamais. Outros trazem no corpo e na alma marcas 

que o tempo não será capaz de apagar, como caso de Vilanice. Mas, aqui trago o preço 

que esses militantes pagam para perseverar na luta de seus ideais e, por conseguinte, a 

relação com suas famílias, ao escolherem ser integrantes de um movimento tão 

polêmico e ousado, como o MST. 

Reitero que a inserção e o engajamento militante no MST se dão de diferentes 

maneiras, e o sujeito tem de “aceitar” as regras do grupo porque é fator preponderante 

para o desenvolvimento das ações a serem realizadas pelo militante. É necessário ter 

presente que os interesses do coletivo é o objetivo central para o militante cumprir. E as 

inserções não acontecem de maneira aberta onde todos possam participar, como bem 

frisa as normas gerais do MST, pois a entrada só ocorre se a direção estadual permitir, e 

antes da autorização o sujeito precisa passar pelo crivo da brigada. 

A família é uma instituição social que possui múltiplos significados e é o 

primeiro espaço em que o sujeito constrói suas relações e forma de se comportar. A 

família tem seu habitus que funciona como um modus operandi, que nos condiciona 

enquanto sujeitos pertencentes a um grupo, ou seja, orienta a ação que está sendo 

exercida. Os habitus são formas duráveis que adquirimos, encontrando-se fora de nós. 

Com o tempo, transferimos para o nosso interior como modo de pensar, de falar, agir, e 

estes, vão compor o que chamamos de modus operandi. Em muitos casos, a família não 

apoia o militante em sua escolha, mas adere e ajuda a causa do MST. Destaca-se que, 

em sua maioria, esses militantes são oriundos de famílias de trabalhadores Sem Terra, 

como mencionado anteriormente. 

A relação familiar com o sujeito militante, muitas vezes, é permeada por 

confrontos e negociações. Noutras, existe uma aceitação que não ocasiona conflitos, 

como o caso de Eduardo. Para Márcia, mesmo com o consentimento dos pais para se 

inserir no MST visando estudar, a relação com a família foi de tensão. A própria 
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experiência do pai como militante era sempre trazida à tona para alertar a filha. 

Vilanice, por mais que contasse com a autorização dos pais para participar dos 

primeiros cursos de formação, não teve um relacionamento tranquilo com a família. Sua 

militância causava nos pais um sentimento de preocupação com o que poderia vir a 

acontecer com a militância desempenhada. Incômodo, não “aceitação” e medo eram os 

sentimentos da família de Vilanice na sua trajetória militante.  

A minha inserção no MST não teve aceitação por parte de minha mãe. Lembro-

me que os convites para acampamentos, assentamentos e encontros, mesmo com 

liberação, desagradavam à minha mãe. Mas, a minha convicção e o meu anseio de ser 

militante eram superiores ao que minha mãe pensava e falava. O ambiente familiar era 

de muito conflito e tensão pelo meu desejo de ingressar no movimento. Minha mãe 

tinha a percepção de que se tratava de um movimento de baderneiros, desocupados, 

vadios. Quando recebi autorização de meu pai para o 5º Congresso, me senti livre para 

frequentar os espaços e fazer minhas próprias escolhas, embora isso não implicasse na 

ausência de conflitos. A minha militância marcou um período tenso na minha relação 

com meus familiares, sobretudo, minha mãe. A cada nova partida, contendas ocorriam 

por parte da minha mãe. Mantinha-me em silêncio como forma de respeito, mas 

carregava, dentro de mim, o desejo e a força dos ideais que movem os militantes. A 

minha convicção era de que o MST seria o estopim para as transformações sociais, o 

que me fazia prosseguir, mesmo diante dos conflitos, das discórdias, ofensas com minha 

família.  

Diferentemente, Eduardo tinha um relacionamento tranquilo com sua mãe. Esta 

demonstrava receio de perder o filho para o Movimento, mas em nenhum momento 

relata situações de tensão e conflitos: 

 

Eu não, eu fui um que nunca tive problema não. A mamãe tinha um 

ciúme danado de eu sair assim pra trabalhar no movimento fora, 

porque ela tinha medo de eu ficar no movimento 24 horas e deixar a 

de tá acompanhando mais ela de perto. Mas nunca tive esse problema 

não, sempre a família me apoiou, a mamãe tinha só esse ciúme de não 

deixar sair muito tempo fora, que ela, eu tinha também o compromisso 

de não ficar muito tempo fora de casa, sempre trabalhava, mas sempre 

voltando pra casa uma vez por mês. Trabalhar um mês fora de casa, e 

um em casa, dois mês fora e um em casa, era assim (Entrevista 

Eduardo 27/03/2017).  
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A relação de Eduardo com a mãe, em todos os diálogos, foi de apoio, de ajuda a 

permanecer no Movimento com algum recurso financeiro para os deslocamentos, 

alimentação, materiais básicos de limpeza. A mãe de Eduardo demonstrava sem 

pronunciar palavra alguma, que não gostava de militantes em sua residência, mas os 

aceitava. 

A militância de Eduardo se deu unicamente no estado do Ceará, nas cidades 

circunvizinhas do assentamento, possibilitando o acesso frequente com a família. 

Militava no MST e continuava seu trabalho no lote, cuidando da lavoura, pois queria 

manter sua identidade de agricultor e, de modo algum, abandonou sua propriedade nem 

aceitou que alguém realizasse o seu trabalho de agricultor, como afirma:  

 

Aí eu sempre, logo também sempre quis trabalhar no movimento, mas 

sempre assim sem perder minha identidade agricultor, eu sempre 

trabalhei no movimento, mas também continuei sendo assentado, né? 

Nunca aceitei, por a disciplina que aprendi, nunca aceitei que alguém 

trabalhasse pra mim o assentados, porque tinha militante que era 

liberado pelo assentamento, por exemplo, o militante ia trabalhar no 

movimento o assentamento assumia as suas tarefas. Eu nunca quis 

assim eu sempre quis ser assentado, mas trabalhar também na minha 

parte (Entrevista 27/03/2017).  

 

 

A militância exige que o sujeito esteja sempre viajando e longe da família, pois o 

trabalho de divulgação e mobilização demanda esse sacrifício. O líder precisa, assim, 

incumbir-se de tarefas mais propriamente políticas do que as relacionadas ao trato com 

a terra e produção agrícola. 

No caso de Márcia, no seu relacionamento com o pai só existia conflito devido a 

postura que ela vinha assumindo com as atividades do tempo comunidade. O pai a 

alertava para sentir a necessidade de ser militante e não somente ter a obrigação de fazer 

as tarefas que a faculdade exigia: 

 

[...] “não é assim, você tem que tomar cuidado. A gente não pode ser 

extremista não desse jeito não. As coisas não é bem assim. [...] E eu tô 

vendo que você tá vindo pra casa empurrada de goela a baixo”. Muitas 

vezes você não tem posição fechada, firmada, não é convicção sua. 

Meu pai sempre dizia isso pra mim: “você tá vindo porque alguém 

disse que tem que fazer isso, porque é um trabalho da brigada. 

Porque... é importante pra você? É importante pra o meio? Você 

identifica isso? (Entrevista Márcia 13/04/2014) 
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A estudante militante, ao se inserir na organização, mudou sua forma de olhar 

para o mundo e, muitas vezes, por mais que discordasse sentia a obrigação de executar 

as solicitações da brigada para não se sentir excluída do grupo e ocasionou esses 

momentos de tensão com o pai e às vezes até com a mãe que reclamava do 

comportamento da filha: 

 

[...] “Ar‟Maria, essa menina tá ficando doida! Tá mudando, tá ficando 

rebelde.” (risos) porque muitas vezes a gente não escutava, entendeu? 

Nas reuniões a gente queria que fosse aquilo e pronto! Usava muito a 

emoção e acabava muitas vezes, sem falar, sem ter a flexibilidade de 

usar a razão. (Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

A preocupação do pai com a filha era de que ela deveria ter cautela no seu modo 

de pensar para não acontecer como ocorreu com ele,
44

 no tempo de sua militância. O 

apoio do início foi sendo tencionado por conflitos e as divergências eram frequentes: 

 

Nós tivemos muitas divergências porque meu era, meu pai não era 

favorável. Meu pai já não era do Movimento, meu pai era altam... foi 

excluído mesmo, era detestado por todos. Tanto é que quando eu 

chegava o povo já tinha medo. Não, a filha do Paulo, cuidado pra não 

fazer a mesma coisa que o Paulo fez, entendeu? O meu pai sempre me 

disse: “ó, cê tome cuidado, tome suas posições, tenha convicção do 

que você tá fazendo, porque no dia que você sair do Movimento, cê 

vai sair igual um Judas. Viu, você tome cuidado. Você, quando sair 

um dia você saia de cabeça erguida tendo convicção. Você é uma 

lutadora, entendeu? Você tem que acreditar no trabalho, tem que 

acreditar nos trabalhadores, no povo. Aí você saia com a convicção 

que você vai sair igual um Judas, igual eu saí.” 

Tudo que eu fiz na história, tudo, toda a minha caminhada, tudo que 

passei pelo Movimento, pelo povo, entendeu? Algumas pessoas do 

Movimento hoje, não reconhece isso, entendeu?[...] (Entrevista 

Márcia 13/04/2014) 

 

 

Os laços afetivos não se romperam com o pensamento diferenciado, mas 

proporcionou momentos desconfortáveis para a reconstrução do relacionamento entre 

Márcia e seu pai. Na sua militância, ele foi o sustentáculo que a mantinha na luta. 

Assim como Márcia, Vilanice vivenciou momentos difíceis com os pais por não 

consentir com sua decisão de ser militante. Eles foram contra desde o ato da ocupação, 

quando seu pai foi resistente, mas decidiu ir após as insistências dos dois filhos que 

queriam participar. O sonho era que a filha fosse religiosa. 

                                                           
44

 No texto sobre trajetória da Márcia, A estudante. 
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Vilanice exerceu sua militância mesmo contra a vontade dos pais e lembra que 

todas as vezes, ao retornar para casa, os pais e irmãos a recebiam satisfeitos e alegres 

pela filha retornar ao aconchego do lar. O medo de perdê-la em algum confronto entre 

os latifundiários era permanente. Ainda hoje a família não apoia a decisão de Vilanice 

de ser militante do MST: 

 

A relação com a família, sempre colo de pai e mãe é sempre bom né? 

Toda vida fui muito bem recebida independente das consequências, 

mas eles sempre fizeram as críticas deles que é o perigo né? 

Preocupação maior era do perigo, da gente ter uma bala perdida aí, ir 

não voltar mais. Então teve essa resistência muito grande, por isso que 

não queria que eu me inserisse no movimento e depois da tortura aí 

ficou mais difícil. Aí foi que eles ficaram mais é mais fragilizado a 

relação é minha com a família, né? Sempre eles dizendo não, que não 

aceitava e eu contra eles, eu sempre fui contra, nesse sentido né? É 

minha mãe chorando e eu com a mochila nas costas no meio do 

mundo né? Sempre foi assim e hoje se eu dissesse é apesar deles viver 

no assentamento, assentado sabe que a minha contribuição já dei se eu 

dissesse que ia voltar fosse pela opinião da família ninguém aceitaria. 

Se eu fosse voltar era voltar por minha pessoa e contra a vontade de 

todo mundo (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017). 

 

 

Em suma, Eduardo teve apoio da família ao se engajar, ao se tornar militante, ao 

fazer sua escolha. Márcia, mesmo com consentimento dos pais, teve seus momentos de 

dificuldades ao exercer sua militância, que se originou do processo de escolarização 

vivenciado no curso superior. Vilanice, a freira que desistiu da vida religiosa, carregou 

sobre si o peso da sua escolha e a família, seu sustentáculo, demonstrava que era contra 

a sua decisão.  

A pesquisadora também construiu sua relação com a família no trajeto de sua 

militância e o caminho foi árduo, o mais complicado dos percursos. Cada saída sem 

explicação era motivo de preocupação e a cada episódio que ocorria no seio familiar eu 

era apontada como alguém que viria causar vergonha na família. Mas, o ser militante 

deste movimento mudou a concepção que minha família tinha do MST, assim, o que era 

visto como um ato de “baderneiros”, tornara-se um ato de lutadores/as do povo. 

Atualmente, minha mãe demonstra ter admiração por ter sido parte do Movimento.  

 

 

 

 

 



 

 

157 

 

3.2 Militância anos 80, 90 e dias atuais – uma percepção dos interlocutores 
 

 

O MST, iniciado em 1984, oriundo de movimentos sociais na luta pela terra, 

possui no rol de sua organização os sujeitos que se engajam na luta, denominados de 

militantes, já discutido antes. Esse quadro político é peça chave no Movimento. 

Dedicam “grande parte do seu tempo às demandas do MST, encaminhando as decisões 

coletivas, participam dos mais variados cursos e encontros [...]” (PAIVA apud LEITE; 

DIMENSTEIN, 2011, p. 68). Nos seus 33 anos de existência, o MST teve internamente 

muitos militantes que “colocaram os primeiros tijolos”, não somente para gestá-lo, mas 

para difundi-lo. Uma militância que, com o passar dos anos, foi efetivando e 

potencializando a transformação dos sujeitos, conforme sua vivência no MST. 

Aprenderam que a militância é um processo contínuo que se constrói na relação com o 

cotidiano e com o outro. Não é um fator exclusivo do MST ter uma militância, mas de 

todo grupo que luta em prol de alguma causa. 

O militante do MST passa pelo decurso do trabalho de formação política e, em 

seguida, organiza e expande os princípios do MST pelo Brasil. É um meio de conseguir 

novos sujeitos para luta e, por conseguinte, fortalecer o Movimento, que não cessa de 

buscar o acesso a direitos fundamentais para o povo. Nesse percurso, se construiu uma 

militância aguerrida com anseio de conquistar não somente a terra, mas sua cidadania. 

Na concepção de Eduardo, o militante que iniciou com ele na luta tinha um 

perfil de unidade e compromisso pela regência da disciplina de cumprir horário, de não 

cortejar filha de acampado ou assentado. O que para Eduardo era um perfil de militante 

do MST, em outras palavras: 

 

Nós tinha uma militância muito, assim uma militância muita é, com 

muita unidade, uma militância com muita responsabilidade de 

conduzir os trabalhos, do compromisso com os assentados com os sem 

terra, do compromisso com a organização. Então militante tinha o 

maior cuidado do mundo de não chegar atrasado numa reunião e não 

deixar o grupo de sem terra esperar por isso pra fazer a reunião. Então 

eles tinham obrigação de cumprir horário, cumprir a disciplina, as 

norma que tinha e então, você não via um militante dentro de 

acampamento namorando com filho de acampado, que era um dos 

critérios que o militante não podia namorar dentro do acampamento. 

Podia até manter uma relação de amizade com as filhas de assentados, 

mas dentro da casa dos pais fora do trabalho né? . Então tinha aquele 

comportamento que chamado comportamento exemplar da militância. 

A militância como era também muito vigiada, nós tinha o setor de 

disciplina só pra cuidar disso. (Entrevista Eduardo 26/03/2017) 
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Vilanice militou simultaneamente com Eduardo. Ambos estiveram na primeira 

ocupação do assentamento 25 de Maio, compartilham do mesmo pensamento. Vilanice 

delineia a militância de seu tempo como sujeitos mais realistas, que tinham consciência 

do porquê ser militante do MST e diante das dificuldades não se resignava da luta. Estar 

no Movimento queria dizer construir uma sociedade de iguais, com justiça social para 

todos e não ser só um figurante na história.  

 

[...] a militância da minha época eu considero é uma militância com 

mais consistência, com mais os pés no chão. Vinha pro movimento é 

pessoas que de fato queria construir o movimento, que vinha porque 

queria participar, tá na luta e não tá na luta como figurino, mas como 

pessoa que participava da luta, que a ajudava a dirigir o movimento, 

passava as dificuldades como os outros e não desistia com o primeiro 

espinho encontrado no caminho né? Não vinha por questão de dizer tô 

vindo pro MST porque quero conhecer novas pessoas, porque quero 

conhecer novos lugares ou porque tô vindo pra cá porque o 

movimento me dá oportunidade pra mim fazer curso, pra mim fazer 

aquilo. Vinha pela questão do compromisso mesmo de querer 

construir uma sociedade diferente. (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017) 

 

 

Conforme Vilanice, a militância de 1989 até 2000, no Ceará, tinha o seguinte 

corpus característico: disciplinados, unidos, solidários, pois dividiam o sabonete, o 

shampoo, o “absorvente partia no meio, pedaço pra um pedaço pra outra”, emprestava 

tênis, roupas, e tudo que era ganho repartiam entre eles como o capote, o tomate, “a 

verdura”, se sentiam como uma família, “Então nós era uma família, né, a gente divida 

tudo”. Vilanice diz que a estrutura de bens possuída pelo MST é fruto do trabalho destes 

militantes que andaram a pé, de cavalo, dormiram no chão, passaram fome, não tinham 

alojamentos e ela ajudou a construir a história do Movimento. 

No momento da entrevista, Vilanice mesmo cansada, com dificuldades para 

respirar, tossindo relembrou de uma situação quando emprestou uma blusa para 

Eduardo, que confirmou a fala. Trago a sua lembrança para retratar esse momento: 

 

[...] emprestava nossas roupas pros outros ir pras audiência, como 

Eduardo que foi com a blusa minha pra audiência no INCRA porque 

não tinha roupa né e chegou lá no INCRA ficou todo errado quando 

viu a gente não usava aquelas blusas de ampoleta, né? A única blusa 

que eu tinha de manga comprida e dar nele, mais ficou assim na 

metade, era de manga cumprida disfarçada. Ele dobrou as mangas e 

quando ele entrou no INCRA que passou pela vitrine dos espelhos 

olhou todo atrepadinho: aí ele valha, que é isso companheiro minha 
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blusa aqui atrepadinha, olhou pro outro? Ele conta isso, pode falar 

com ele. Isso nós na ocupação no Taúa. Aí todo mundo olhou pra ele e 

disse né porque aqui tem umas almofadinhas, aí não tinha como tirar 

era a única blusa que ele tava vestido né, uma blusa de manga 

comprida (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017). 

 

 

Conforme Eduardo Braga, existe uma diferenciação do militante do tempo em 

que atuava de 1989 e os do ano 2000, para os dias atuais. Tal diferença entre os 

militantes de uma época muda o cenário do Movimento em sua concepção. Hoje no 

MST o militante tem como benefício maior se promover na vida. Ressalto que existe no 

Movimento pessoas sem esse perfil de ambicionar se promover na vida. Declara que: 

 

Nós temos muitos dirigentes, dirigente do Movimento, militante que 

são totalmente desequilibrado, desinformado, usa o Movimento como 

benefício próprio, outros usam o Movimento pra locomover lá na 

frente, pra prefeitura, pra Estado, aproveita o conhecimento do 

Movimento, mas aplica de forma distorcida lá fora. Então, eu tenho 

dito aos militantes do Movimento que eu tenho sido ao contrário, eu 

tenho sido fiel todos os princípios que eu convivi no Movimento, que 

nunca prestei serviço à prefeitura, não é por falta de convite, toda vida 

eu fui convidado pra ser secretário lá de Madalena, nunca quis, que, 

(...) tenho certeza que diverge o que eu estudei no Movimento pra 

questão pública, né. Nunca perdi meu ponto de vista como militante 

da reforma agrária. Aonde eu for eu levo essa, essa cara de 

Movimento Sem Terra, esse princípio do Movimento, embora que a 

militância hoje, a Direção Estadual hoje não tenha eu mais como 

militante. (Entrevista Eduardo 23/04/2016) 

 

 

Podemos observar que Eduardo carrega em si a identidade Sem Terra e mantém-

se leal aos princípios e ensinamentos do MST, apesar de não ser reconhecido como 

militante pela direção estadual do Ceará. Nunca quis ter vínculo empregatício com 

nenhum órgão público para não ir contra os ensinamentos do Movimento, mostrando 

como não corrompeu sua formação política. É uma concepção de Eduardo conservar 

seu conhecimento e continuar se considerando um militante da reforma agrária. 

Eduardo destaca mudanças da militância da década de 80 para a atualidade, 

mostrando, inclusive, que poucos que começaram o movimento ainda continuam. 

Eduardo justifica que a saída de muitos/as militantes de seu tempo foi ocasionada pelas 

condições financeiras, pois muitos tinham família para sustentar e não possuíam as 

mínimas condições de permanecer trabalhando voluntariamente na militância. 

Atualmente, no Ceará, existem poucos militantes do início dos anos de 89 que dão 

continuidade ao engajamento no MST. 
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Para Eduardo e Vilanice, a entrada de novos militantes possibilitou ao MST do 

Ceará mudar um pouco as regras, deixando de lado alguns aspectos centrais, como a 

disciplina, por exemplo. E Eduardo, em sua fala, se refere à nova militância como um 

“deboche”, pela falta de regras, indicando como a postura desses militantes deixou o 

Movimento se fragmentar. Como o Movimento no Ceará só possuía três setores (Frente 

de Massa, Educação e Produção), quando o movimento inicia uma vertiginosa 

expansão, os dirigentes não tiveram condições de acompanhar o trabalho dos militantes 

pelas regiões do estado. Dessa forma, observamos um boom de crescimento quantitativo 

de integrantes, sem o devido acompanhamento de formação e disciplina, que marcaram 

o ethos dos primeiros militantes no estado.   

 

E nós, na nossa época, em 89 até 94 ou até 98... até 2000, podemos 

dizer assim, o Movimento tinha uma disciplina rigorosa, militante não 

podia andar pisando na bola não porque era, era punido. Então isso a 

direção nova do Movimento, que assumiu depois, foi deixando isso 

vazar. Por isso ficaram fragmentada. Então o Movimento passou por 

momento organizativo muito crítico no estado, deixaram de fazer 

ocupação, deixaram de fazer formação politica com a militância. 

Então, faltou isso e nós que fomo militante de base mesmo, seguimo 

no Movimento é... 15 ano, n´s fumo jogado nos assentamentos, outros 

foram pro seu trabalho né, em ONGs, em prefeituras e esse povo não 

foram valorizado no Movimento como uma base de sustentação do 

Movimento. E aí quando a Fátima Ribeiro saiu da direção estadual e 

foi pra nacional, aí assumiu a Vilanice e a Vilanice também foi tirada 

por problemas de saúde ela saiu da direção também e aí esse povo que 

tinha mais esse principio organizativo todos deixaram o Movimento 

no Estado. O Movimento ficou mais fragmentado mais ainda. 

(Entrevista Eduardo 23/04/2016)  

 

 

Na visão de Vilanice, aquele militante solidário, companheiro, sensível à causa 

do Movimento não existe mais no rol de membros do MST. “Tem no discurso, mas não 

tem na prática e nós não tinha no discurso, mas tinha na prática, nós vivenciamos isso 

aí”, atesta Vilanice. A interlocutora fala da importância da formação política não apenas 

na alocução – no ato de se expressar verbalmente – mas sim, vivenciar a práxis militante 

na sua essência, no contato com o outro, na divisão de alimentos e materiais íntimos que 

o outro não possuía, no empréstimo de roupas e acessórios. A prática daria ao sujeito 

não somente o status de militante, mas a verdadeira disposição à luta militante do 

Movimento dos Sem Terra, que não precisaria de nenhum acessório para ser 

reconhecido como tal pela sociedade. Ainda a este respeito, Vilanice assevera que o que 

militante discursa, muitas vezes, não possui solidez: 
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[...] hoje você observa é povo nariz empinado, uma militância que pra 

dizer que é militante precisa andar com um boné na cabeça ou com a 

blusa se não a sociedade não ver como militante do MST,  pra 

aparecer precisa ter o boné, a bandeira amarrada nas costas pra dizer 

que é militante e o discurso fragilizado parece tipo que tá gravado. Ele 

vai, quando vai numa palestra que começa a questionar ele tem 

limitações você percebe, que ele foi até aqui onde alguém disse. Então 

ele não tem uma formação, uma firmeza ideológica que ele vá lá fazer 

um debate com você  e ele consiga ir pro enfrentamento contigo. Vai 

ter momento se ele não tem uma firmeza ideológica ele vai chegar o 

momento que ele estaciona, ele só vai até onde foi dito pra ele. 

(Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017) 

 

 

Márcia, que militou de 2005 até 2009, fala de uma militância “equivocada”, 

referindo-se àqueles que se acham “donos” do Movimento e impõem as decisões sem 

uma discussão democrática. Além disso, destaca-se que a direção estadual e regional e a 

coordenação são ocupadas por militantes que estão nos cargos a muitos anos, tendo 

cristalizado seu modo de pensar e agir. Nesse sentido, Márcia afirma que o Movimento 

precisa repensar a si próprio. Os militantes precisam ter uma posição, ter liberdade para 

se expressarem – a própria formação política recebida no movimento os impulsiona a 

isso. Precisam exercitar o diálogo e a mudança; pôr em prática o discurso de vida digna, 

de não explorar. 

Concluindo, Vilanice coloca em destaque, novamente, pensamento análogo ao 

de Eduardo, quando afirma como compreende a militância nos dias de hoje: uma 

militância de autopromoção, atestando que a entrada não se refere mais a identificação 

com a luta ou os princípios organizativos do MST. Um dos pontos muito citados pela 

interlocutora é acerca de como o Movimento está errando na escolha dos militantes. 

Márcia diz que hoje só consegue perceber as manifestações como atos vazios, militantes 

como “crianças” sem convicção, sem direcionamento, sem formação prática, sem 

seriedade, sem rigor disciplinar. A direção do assentamento 25 de Maio é referenciada 

como exemplo de como o MST deixou de se preocupar com a qualidade do trabalho 

militante. Em suma, 

Então a militância que eu vejo hoje é dessa maneira e vejo muito por 

questão bem dizer assim ver um movimento como uma alternativa não 

vou dizer de emprego porque o movimento é ao meu ver é uma 

pindaíba, eu acho que na minha época e agora não tenha muita 

diferença, mas é saiu dali vai pro MST que lá tem a comida, tem os 

alojamentos, tem as passagens pra ir prum canto e pra outro. As vezes 

muito quem não quer nada com a vida. Você sente assim aquele bando 

de jovem como muitas crianças, tá ali meu deus do céu. Você olha, 

esses são os dirigentes do MST? Então hoje o movimento ele é falava 

muito do PT que não capacitava pessoas, que não trabalhava 
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formação, por mais que o movimento tá no dia a dia fazendo formação 

, mas não tá sabendo mais escolher, não tá sendo feita uma seleção né 

de pessoas pra tá no movimento, acho quem tá quer vim vem. Então 

eu olho e percebo isso daí numa atividade que a gente vai ou nas 

manifestações que a gente ver, cê ver tanta criança, tanta coisa assim, 

cê olha meu deus do céu. Tira aqui mesmo no assentamento pelos 

dirigentes aqui no 25 de Maio né  que é triste. Então parece que não 

tem a direção do movimento não tá mais preocupada com a 

quantidade né ou perdão com a qualidade, parece que a quantidade, o 

importante é número, não quer saber, mas a qualidade ela foi deixada 

um pouco de lado, a desejar, a disciplina, a questão da ética, a moral, 

o movimento isso aí quebrou então isso faz a gente que vem lá de traz, 

a gente se desmotivar pra voltar pra participar da militância dessa que 

tá aí hoje (Entrevista Vilanice Oliveira 25/03/2017). 

 

 

Para Márcia e, principalmente, para Vilanice e Eduardo, a militância deu um 

grande salto quantitativo. Mostram em suas falas como o movimento cresceu e se 

expandiu, porém passou também por transformações, que em vez de melhorar o quadro 

de militantes, o colocou numa posição de fragmentação e fragilidade. Nas falas dos 

interlocutores fica clara a questão das metamorfoses que a militância Sem Terra sofreu 

no decurso dos anos. As condições internas de uma organização na luta pela reforma 

agrária no país levaram a transformações importantes no cerne da formação militante. 

Pelo menos, é dessa forma que Eduardo, Márcia e Vilanice compreendem tal cenário. 

 

 

3.3 MST: espaço de aprendizagem 

 

O MST é visto pelos militantes como uma escola “diante de uma ocupação de 

terra, de um acampamento, de um assentamento, de uma Marcha, de uma escola 

conquistada pelo Movimento” (CADERNO DE EDUCAÇÃO, Nº 9). Ele carrega em 

sua história uma relação intrínseca com a educação. A educação está presente no 

movimento ao falarmos de formação, transformação dos Sem Terra para o acesso à 

terra, trabalhadores dispostos a lutar contra as desigualdades sociais. Isso demanda 

processos educativos comprometidos com a formação de um ethos específico: o de luta 

pela reforma agrária e contra todo tipo de desigualdade. 

A preocupação do MST está em formar os sujeitos. Tal formação se vincula 

diretamente a criar nos indivíduos uma identidade diferenciada. Assim, militantes, 

trabalhadores, filhos dos acampados e assentados estão, continuamente, inseridos numa 
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dimensão formativa, que produz sujeitos e subjetividades ímpares, dentro de um ethos 

de disposição para a luta, sobretudo, pela reforma agrária. 

Chaves (2000) circunscreve a luta como a expressão da unidade das diversas 

ações coletivas e corrobora o “que muitos militantes dizem do MST: „é uma escola‟. O 

MST é uma escola que forma através da luta, uma escola que é, ela mesma, feita da 

luta” (CHAVES, 2000, p. 103). É um espaço de aprendizagem que se desenrola no 

cotidiano da luta e que modifica as formas de viver. 

A aprendizagem é gerada na mudança, nos embates, nas contradições e não na 

correção do que já vivenciam, portanto, o ato de aprender no Movimento se pressupõe 

na alteração de novos pressupostos e comportamento.  

Eduardo relata a importância de ter sido militante do MST, pontuando que se 

não fosse esse engajamento não teria aprendido a conviver nessa sociedade tão desigual. 

Destaca também como ter sido da coordenação e da direção estadual, da frente de massa 

que possibilitou aprender bastante sobre a luta. 

 

E lá eu colaborei, peguei muito conhecimento a nível de cursos 

nacionais do Movimento, curso de capacitação de cooperativismo, de 

formação política, de encontro de base, formação de base dos 

trabalhadores rurais, então pra mim foi um momento muito rico assim, 

de conhecimento. Ai do Movimento, ai de mim se não fosse o 

Movimento naquela época ter me ensinado pra mim hoje conviver 

nesse mundo com tanta desigualdade e com tanta crueldade, né, nesse 

setor político do Brasil (Entrevista Eduardo 23/04/2016) 

 

 

A inserção no MST aguçou seu senso político e social, tendo interesse pelas 

causas coletivas, se permitindo pensar no coletivo e aprender na práxis militante o 

sentimento de solidariedade. Quando se entende o MST como espaço de aprendizagem 

ou escola é porque os integrantes são educados conforme os princípios organizativos 

que rege o Movimento. É uma relação de educar o outro mostrando que tem sua própria 

pedagogia, não estando direcionando somente para a construção de uma educação que 

cumpra requisitos institucionais. O movimento, em sua dimensão educativa, é um 

processo de constante aprendizagem em todos os seus espaços, seja nos acampamentos, 

assentamentos, ocupações, mobilizações, nos cursos, encontros, congressos. É uma 

educação em movimento que brota da realidade, que pensa a sua própria realidade. 

Márcia, assim como Eduardo, mostra o aprendeu com sua inserção no 

Movimento. Destaca que no MST aprendeu sobre algumas temáticas como gênero, 
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agroecologia, de ter uma moradia adequada para residir, ter alimentos suficientes para 

sua família, de ter e ajudar a desenvolver uma mística. Afirma que os ideais cultivados 

na luta e nas experiências diárias é o maior ensinamento. Mostra-se grata aos 

aprendizados que obteve, que foram fundamentais para a sua formação pessoal e 

política que carrega dentro de si, independente de qualquer coisa: 

 

[...] E muitas coisas que eu aprendi no Movimento, ainda trago hoje na 

minha vida. Tipo: discussão de gênero. Ave Maria, eu discuto 

ferrenhamente aqui com meu marido. Foi uma coisa boa que eu 

adquirir e que eu passei a ter outra visão. A questão da produção 

orgânica, de agroecológico, da agroecologia, continuo com a minha 

visão. Acredito demais na mística. Ainda hoje que a gente, eu no 

curso, eu tô fazendo um outro curso, aí a gente vai pensar mística, 

sempre eu tô na frente, entendeu? Por que? Porque a mística, a mística 

não é do Movimento, a mística, ela tem que tá dentro de você. A 

mística é uma questão espiritual, entendeu? Como o próprio nome diz: 

é um mistério. É um mistério que só você sente, só você sabe a 

capacidade, entendeu? Daquela mistério. (Entrevista Márcia 

13/04/2017) 

 

 

Para Vilanice, o conhecimento adquirido na sua trajetória militante começou nos 

trabalhos pastorais, no convento. Entrementes, foi no MST que acumulou um 

aprendizado que construiu sua identidade. Foram as viagens, as ocupações, a tortura, a 

divisão de vestimentas e produtos de limpeza, a solidariedade com o outro, que lhe 

ensinaram como lutar, resistir, se dedicar.  

Militantes de distintas inserções veem o MST como a escola de formação para a 

luta contra qualquer forma de desigualdade, uma luta não somente pela terra. E 

independente da militância no MST, a formação assimilada permeia o sujeito e o faz 

continuar na luta. O Movimento significa para os interlocutores um espaço de 

aprendizagem, uma faculdade para a vida, portanto, a luta pôr si só ensina os militantes, 

Chaves (2000) acredita que “no MST supõe-se que a luta, ela própria, ensina: por isso o 

Movimento é considerado uma escola [...]” (CHAVES, 2000, p. 106). 

Assim, a formação é um instrumento que cultiva novos valores nos militantes e 

produz um novo conhecimento através da luta. Um conhecimento para benefício do 

coletivo, que promove uma interação entre os militantes, e o aprendizado é contínuo, 

pois a luta que se aprende a cultivar no MST não tem um fim. 
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4. Militância em Movimento 
 

Este capítulo se propõe a apresentar a indisciplina no MST, que é encarada como 

estigma e desvio por parte do militante. Contudo, veremos que a militância não é um 

status do MST, mas é parte do sujeito que se relaciona com a práxis, é um processo em 

movimento, que cria uma identidade política Sem Terra. Essa identidade não se 

restringe somente a quem está inserido na militância do Movimento. A luta e os ideais 

cultivados no MST permanecem e ultrapassam a dimensão de inserção 

institucionalizada no Movimento. Dessa forma, o sujeito se vê como militante – mesmo 

após sair do Movimento, por exemplo. Por outro lado, o MST considera militante 

apenas aquele que continua sob a égide do Movimento, cumprindo suas obrigações 

institucionais. 

 

4.1 Transgressão dos dispositivos disciplinares e a construção de uma identidade 

política 

Toda instituição, partidos políticos, movimentos sociais, grupos, organizações 

precisam ter suas condutas e diretrizes determinadas para direcionar o seu 

funcionamento. O MST, conforme explanado anteriormente, tem normas a serem 

cumpridas, que normatizam e constroem o novo homem e a nova mulher. Essas normas 

e regras recriam um novo sujeito interessado no coletivo, sendo o seu descumprimento 

gerador de punição e, as vezes, até expulsão, dependendo de cada caso.  

Reitero que o MST é um movimento denominado de massas, mas com uma 

estrutura pouco democrática, se aproximando mais de uma organização política do que 

de um movimento social, que carrega no seu bojo principal a formação de quadros 

políticos e princípios organizativos (LEITE e DIMENSTEIN 2011). 

No que se refere ao MST, existem vários setores. O setor de formação tem por 

objetivo, dentro de uma dimensão educativa permanente, construir os sujeitos para as 

causas do movimento, moldando os comportamentos dos indivíduos. Se por um lado se 

tem a disciplina, por outro lado também há a indisciplina, que resulta no desrespeito ou 

descumprimento das normas estabelecidas pelo MST. Algumas dessas indisciplinas são 

modos de se vestir, de se comportar perante os/as trabalhadores/as e as instituições, não 

se relacionar com as filhas dos assentados, pensar no coletivo entre outras. Dependendo 
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do seu resultado, a indisciplina pode gerar no militante o estigma de “traidor” da 

organização (GOFFMAN, 2004) e/ou ser vistos como outsiders (desviantes) (BECKER, 

2008). 

Os interlocutores da pesquisa, em momentos específicos, não concordaram com 

as deliberações propostas pelo MST. Ao analisar o diálogo de Márcia, percebe-se que 

ela é a que desde sua entrada no Movimento entrou em choque com algumas tomadas 

de decisões, afirmando que a direção não é democrática.  

De acordo com o “Construindo o Caminho” (2001) o descumprimento das 

regras/decisões é uma forma de ser infiel aos objetivos do projeto de luta, afirmando 

que o indisciplinado boicota o alcance desses objetivos. Assim, quem desobedece às 

normas da organização e/ou não concordam com algumas decisões são tratados como 

traidores, passando a carregar esse estigma pela militância do Movimento – Márcia, 

inclusive, entrou em choque com uma prima militante do movimento ao decidir sair da 

organização onde militava, o que a fez ganhar a alcunha de “traidora”. 

Howard Becker (2008) assinala que as regras, os desvios e rótulos postos pela 

sociedade são categorias construídas a partir de um processo político e, com isso, os 

grupos existentes na sociedade tentam impor seus pontos de vistas como os mais 

fidedignos (legítimos), na tentativa de inferiorizar que outros. 

“O desvio é qualquer coisa que difere do que é mais comum” (BECKER, 2008, 

p. 18-19), destarte, aquilo que foge dos padrões estabelecidos como normal, dando ao 

termo “outsiders” uma conotação política e relacional. Rótulos, regras e desvios são 

construídos em teias políticas, onde grupos impõem sua realidade como verdade 

legítima – e arbitrária. É assim que penso aqueles que se “desviam” do movimento, uma 

vez que a imposição de rotulações – como as que os interlocutores da pesquisa estão 

submetidos – envolvem conflitos acerca da definição de uma realidade. Não seguir a 

cartilha do MST, portanto, é o critério para rotulações, como a de traidor, por 

exemplo.  Destacando o caráter relacional do desvio, Becker afirma que "aquele que 

infringe a regra pode pensar que seus juízes são outsiders" (BECKER, 2008, p.15).  

O desvio não é inerente aos atos ou aos indivíduos que os praticam; ele é 

definido ao longo de processos de julgamentos que envolvem disputas em torno de 

objetivos de grupos específicos. Em Becker (2008), o “desvio não é uma qualidade que 
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reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e 

aquelas que reagem a ele” (BECKER, 2008, p. 27). 

Como a indisciplina no MST é um fator de ameaça à organização do 

Movimento, o militante que descumpre as normas passa por uma lógica punitiva, de 

rever determinados comportamentos e posturas para reestabelecer o bom convívio no 

grupo. Ao observar os mecanismos que regem o indisciplinado no movimento, pode se 

recorrer a Becker (2008) ao afirmar que “quando uma regra é imposta, a pessoa que 

presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não 

se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada 

como outsiders” (BECKER, 2008, p. 15).  

 Becker (2008) afirma que o termo outsiders é utilizado como “classificação” 

“[...] para designar aquelas pessoas que são consideradas desviantes por outras, 

situando-se por isso fora do círculo dos membros „normais‟ do grupo” (BECKER, 2008, 

p. 27). 

Nessa análise, o militante que transgrediu uma regra de determinada organização 

pode ser visto como outsiders. Aquele que desviou a lei do grupo, que dissentiu das 

decisões acordadas pela direção do MST, é considerado traidor da causa e como entrave 

ao movimento. As normas que estruturam e moldam o movimento e os indivíduos 

devem ser interiorizadas e vistas como naturalizadas, com pouco – ou nenhum – 

questionamento. Tais regras se configuram como “aquelas mantidas vivas por meio de 

tentativas de imposição” (BECKER, 2008 p.16). 

Para o MST, os desvios pessoais são deficiências de conduta moral que se 

formam na consciência coletiva, que prejudicam o bom funcionamento da organização. 

Ademais, o Movimento encara como vícios pessoais que atrapalham o fortalecimento da 

luta o individualismo, personalismo, comodismo, autossuficiência, arrogância, 

desobediência, divisionismo, imobilismo, anarquismo, liquidacionismo, espontaneísmo. 

A disciplina é o motor para evitar que interesses individuais sejam colocados em 

primeiro plano. Para o MST, é o interesse social da organização que tem de prevalecer. 

Os vícios no MST precisam ser combatidos e os militantes têm de conhecê-los na 

prática e na teoria para constituir uma nova consciência (CHAVES, 2000). 

Chaves (2006) explana bem isso quando na Marcha Nacional, os militantes 

estavam cansados e desconfiados com pequenos grupos que se formaram. O clima 
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estava tenso. O cansaço, a angústia, a apreensão e tantos sentimentos pairaram nos 

militantes naquela marcha. Eles não podiam consentir que anseios subjetivos 

interferissem no decurso do evento porque o objetivo da organização tinha que ser 

cumprido: chegar à Brasília.  

Nas inevitáveis paradas, a insatisfação e o descontentamento com a 

condução da Marcha manifestavam-se em murmúrios, à distancia dos 

demais, com um olhar vigilante. Na multidão itinerante e confinada, 

todos estavam às vistas de todos, o tempo todo. E ante a ausência de 

paredes, as palavras eram medidas e abafadas. Marchantes comuns 

apontavam os erros da direção, mas de maneira isolada e em 

confidencia. Certos líderes passaram a ausentar-se do cotidiano da 

caminhada, outros dissimulavam o desconforto e manifestavam 

desconfiança com respeito a pequenos grupos que se formavam. O 

desencontro entre palavras e atos, líderes e sem-terra, propósitos 

coletivos e expectativas individuais tornavam-se cada dia mais 

pungente. Mas os objetivos da Marcha precisavam cumprir-se, esta 

era uma convicção partilhada pela “liderança” e pela “massa” [...] 

(CHAVES, 2006, p. 45-46). 

 

 

No interior do Movimento também ocorre esses momentos de tensão, de 

conflitos, de insatisfação, gerando um espaço de indisciplina, que como diz Chaves 

(2006), é entendida como delito individual. Becker (2008) salienta que uma regra pode 

ser impingida pelo grupo na qual a norma se aplica, isto se refere ao militante 

indisciplinado, o qual pode ser chamado de outsider e tem o militante continua 

mantendo relações e/ou vínculos de amizades com os demais integrantes, mostra que 

esse sujeito não infringiu necessariamente as regras da organização.  

Chaves (2000) ressalta elementos significativos que são adotados pelo MST. 

Dentre eles estão a burocratização, a hierarquização, instâncias deliberativas, que têm 

um caráter empresarial, uma diferenciação entre militante e Sem Terra. A rigidez 

hierárquica é para corrigir os vícios, erros e desvios. 

Em seu modelo de organização, o MST alia uma concepção determinista da 

relação entre processo produtivo e valores sociais, típica do marxismo vulgar, ao 

mesmo tempo em que adota um modelo supostamente empresarial em sua forma de 

estruturação interna. Ao adotar uma visão estereotipada do “campesinato”, largamente 

difundida a partir de uma equação mecanicista entre processo produtivo e 

comportamento social, estabelece um abismo entre a Organização e a sua base, entre 

militantes e sem-terra. A partir da adoção de uma estrutura rigidamente hierárquica, 

coerente com a representação da Organização como empresa, esse abismo passa a 
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traduzir toda e qualquer diferença em termos de vícios a serem corrigidos, e é nesse 

momento que ocorrem questionamentos e dúvidas sobre os reais objetivos do 

movimento. A participação torna-se sinônimo de conformidade às decisões 

preestabelecidas, o que contraria o próprio processo formativo do movimento.  

As divergências suscitadas no transcurso da militância são encaradas como um 

processo negativo para o movimento. Elas não chamam atenção do MST para pensar o 

conteúdo dos questionamentos e para que o movimento repense suas práticas, 

posicionamentos e filosofia. Ao invés disso, aqueles que colocam em xeque as normas 

estruturantes, sofrem um processo de estigmatização, independente da natureza e 

conteúdo das ordens questionadas. Assim, o problema desloca-se do conteúdo que 

provocou indisciplina para o sujeito indisciplinado, aquele que ousou questionar o status 

quo do movimento. O MST e seus dirigentes não se questionam as razões das 

indisciplinas e nem se abrem para uma mudança de postura e pensamento, por isso é tão 

importante para esta organização as formações onde os sujeitos aprendem a respeitar e 

valorizar o coletivo – entenda-se, manter-se submisso às normas impostas. 

Márcia e Eduardo, na sua militância, vivenciaram momentos de divergências, 

onde as ideias particulares não coincidiam com as ideias do grupo. A dissensão entre 

Eduardo e a direção do MST ocorreu quando, no cargo de presidente da CCA, ele 

discordou do posicionamento de alguns dirigentes no quesito de empregar o recurso 

financeiro destinado para os profissionais da assistência técnica para as atividades da 

organização. Nessa ocasião, este conflito resultou na renúncia do cargo e da direção 

estadual. Para compreender esse ponto de vista Chaves (2000) assinala que  

 

[...] A Unidade em uma empresa é tão importante que para mantê-la 

os associados devem admitir este insólito principio de organização: É 

PREFERIVEL ERRAR COM A EMPRESA QUE ACERTAR FORA 

DELA (ibidem. Ênfase no original). Além disso, a teoria reza que 

“toda empresa tem inimigos” e “em toda empresa existe (sic) inimigos 

externos e internos” (Ênfase no original). A conformidade é elevada a 

valor supremo da Organização, e o preço de não se adequar a ela pode 

ser o de assumir o ônus de tornar-se um “inimigo”. Ou seja, unidade e 

disciplina na Organização podem traduzir-se em insegurança e medo 

para aqueles que a integram [...] (CHAVES, 2000, p. 109). 

 

 

A CCA é uma empresa do MST no Ceará e Eduardo, com o seu posicionamento, 

causou na cooperativa e nas instâncias do Movimento um desconforto por não se 

adequar as normas instituídas pela direção e o preço a se pagar pela não conformidade 



 

 

170 

 

foi ser considerado um inimigo. Alguns integrantes criaram conflitos em relação ao 

posicionamento de Eduardo, e, por conseguinte, realizaram uma eleição para destituí-lo 

do cargo. Eduardo foi eleito novamente presidente da cooperativa, entretanto, as 

relações ficaram fragilizadas. Assim, Eduardo apostou na renúncia como melhor 

caminho:  

Aí eu fui saí também da Direção Estadual e como as minhas ideias 

não batia, a militância nova, todinha já tava com a cabeça feita por 

eles que eu era aquele monstro do Movimento, destruidor do 

Movimento e que era um caba ligado ao PSDB da Madalena, da 

Ritinha, até isso eles botaram, que eu era ligado ao PSDB. Só que toda 

da vida eu tive amizade com a Ritinha, mas nunca fui ligado ao PSDB 

não. E isso, naquele tumulto medonho, aquele terror da militância que 

eu era um militante radical, autoritário, que não aceitava, não aceitava 

a decisão do coletivo, que eu fazia o que eu queria, o que eu entendia. 

Aquela ideia de que eu era aquele patrão ruim da CCA. [...] eu fiquei 

chateado e saí, mas nem por causa disso eu não fiquei, nem por causa 

disso eu deixei de receber militante aqui na minha casa, de colaborar 

com a luta quando podia. Só que eles ficaram, e eles foi que criaram 

mazela e eles ficaram um pé atrás comigo, né, porque na verdade eu 

que devia ter ficado fechado como eles, mas eu fiquei aberto o tempo 

todo, ainda hoje sou aberto, um tempo desse chamei a direção quando 

era a Jesus a coordenadora nacional, chamei ela pra avaliar, a minha 

avaliação dentro do Movimento na direção que só aí ia quebrar esse 

tabu que era um militante radical se você levasse pra direção 

(Entrevista Eduardo 03/05/2014). 

 

 

O cenário descrito por Eduardo é que a militância formada nesse período em que 

estava na CCA, criou uma imagem dele contrário às ideias do Movimento, pelo fato 

deste questionar algumas posições. Não tinha como prosseguir em meio ao clima tenso 

nas instâncias organizativas do MST. Sua decisão foi de sair, mas o engajamento nas 

causas sociais continuava. Destaque-se que, após isso, passou a ser visto pela militância 

do Ceará como traidor e alienado
45

. 

Eduardo salienta que o MST perdeu o foco da luta por causa dos convênios com 

a secretaria de educação, o INCRA, Ministério da Agricultura e começa a se fragmentar, 

deixando de ser um movimento de massa para ser o um movimento de governo, que se 

institucionalizou, perdendo, assim, seu poder de luta e autonomia. Os convênios dão 

assistência técnica, educação e são mecanismos para manter a organização. O que para 

                                                           
45

 A questão da alienação é citada por Ademar Bogo (2002 p. 33) na discussão sobre mística. “[...] a 

alienação [...] para nós, ela representa situação de „perda‟. Ou seja, o ser social perde o controle sobre 

algo que foi feito por ele ou para ele.” Quando um sujeito se torna alienado é o momento em que para o 

escritor do MST, há a morte da mística, “A alienação é a pena de morte da mística, declarada por quem 

deixou de se importar com o destino das coisas”. Os vícios e desvios são fatores que não possuem 

mística. 
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uns é visto como uma descaracterização de identidade, para outros é entendido como 

uma forma de custear o trabalho da militância.  

Márcia retrata em sua fala que, desde o início de sua inserção no MST, possui 

divergências com a direção, situação agravada logo após empregar-se em uma empresa 

de caráter não governamental, lhe deu o ônus de ser “considerada como uma espiã e 

traidora do Movimento”. Márcia não concordava com algumas decisões estabelecidas 

pela direção estadual, considerava que as deliberações eram impostas e não discutidas 

democraticamente. Ela fala como a direção do MST encarou sua ida para outra 

organização: 

[...] começaram me queimar dentro do assentamento, só que não 

conseguiram, de forma alguma, que eu tinha saído pra ganhar rios de 

dinheiro, que eu tinha me formado pelo Movimento, pelo dinheiro do 

Movimento, entendeu? Essas coisa baixa! E que eu tinha dado um 

chute na bunda do Movimento e tinha ido atrás de ganhar rios de 

dinheiro, que eu tava a favor do capital, eu não era da militância. 

(Entrevista Márcia 13/04/2014) 

 

 

As posições dos interlocutores em relação ao MST não são estáticas, portanto, 

elas foram se alterando a proporção que o Movimento foi se transformando, e também 

no transcurso de suas próprias trajetórias individuais. Ao se posicionarem na defesa de 

suas ideologias, se mostram, por conseguinte, resistentes às regras do MST, o que causa 

o conflito ou o potencializa. A partir de então, restam duas saídas: a aceitação das 

imposições e a consequente continuidade no movimento ou a saída da militância. 

Márcia declara que “[...] Tem que saber que o mundo muda, que as pessoas, elas 

mudam, que nós vivemos num meio diferenciado”. Sua fala ilustra a não flexibilização 

e postura de não abertura do movimento àqueles que pensam diferente de sua filosofia. 

Ela ainda mantém um vínculo com alguns militantes. Uns são sujeitos de uma 

amizade de longas datas, outros são parentes. Mas, esse contato não diz respeito ao 

Movimento, os diálogos são todos voltados para questões de cunho pessoal. Muitas 

lideranças de vínculo estreito a viam como um sujeito que não transparecia confiança. 

Até o jeito de olhar – conforme suas palavras –  é diferenciado. A sua marca para o 

MST do Ceará é de “traidora”, como se vê: 

 

[...] e tenho uma relação boa com algumas pessoas, a maioria fica, eu 

sinto olhando torto, esquerdo, pra mim, “olha a Márcia, a traidora. E 

gente, que minha nunca nem me conheceu, gente que não me 

conheceu, que entrou depois de mim, depois de eu ter saído, me 

detesta. Eu já escutei alguém falando de mim, entendeu? Não sei o 
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quê... por que? Porque alguém, isso não é alienação? Como é que a 

pessoa num te conhece, não conhece tua trajetória, o que tu fez, 

entendeu? Não sabe, como é que a pessoa pode te julgar? Então isso 

são coisas que existem dentro do Movimento, alienações que existem 

dentro do Movimento, em qualquer grupo, entendeu? Aí pronto, aí é... 

essas coisas é que eu não concordo, tem hora que eu acho, eu faço é 

rir. Todo mundo que eu converso, entendeu? Todo mundo que eu 

converso é a mesma imposição: traidora. (Entrevista Márcia 

13/04/2014) 

 

 

Vilanice, a noviça, também compartilha o estigma de traidora e ainda outro 

termo que utiliza: “pelega
46

”. Ela fala que “[...] pessoas dentro do MST que diz que eu 

sou pelega, né, que eu me tornei uma pelega. E eu não me considero uma pelega” ao ser 

interrogada pelo termo, ela responde “é, o nome que dão pra mim, é que eu sou, que eu 

me tornei uma pelega hoje, não sou mais uma militante social
47

”. Continua sua 

militância mesmo não compondo os quadros políticos do MST. Vilanice se afastou do 

Movimento por questões de saúde no ano de 2004, quando teve que se submeter a uma 

cirurgia do pulmão direito. Ela fala que em vez de fazer o tratamento retornou para as 

atividades da militância, o que gravou seu quadro clínico – hoje apenas metade de um 

dos pulmões funciona, como já dito anteriormente. No momento do diálogo, Vilanice 

forçou a fala, estava com dificuldades na respiração e cansada. 

Ao se referir às acusações feitas pela militância do Ceará, ela diz que não é uma 

traidora, que seu trabalho para a classe trabalhadora continua na mesma direção quando 

entrou no MST. E quem a qualifica dessa forma é um desconhecedor da sua trajetória de 

luta ou um grupo mal intencionado que quer apagar sua contribuição ao Movimento. 

Vilanice assinala que não compreende porque a nomeiam como “traidora”. Segundo ela: 

 

Pelega não sei qual a forma que eles tão me formulando, né, como 

pelega. Até isso quem teria que me responder isso era eles que 

comentam isso, né, que falam isso nas entrelinhas. E eu não me 

considero isso. Pelega se eu tivesse sido pra direita, se eu tivesse 

dentro de algum projeto de governo contra, trabalhando contra os 

trabalhadores, né, aí eu poderia ser isso aí. Mas se eu faço um trabalho 

com a CUT, com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura que é 

a FRETAECE, seu faço trabalho com algum sindicato, faço trabalho 

com alguma ONG, que tá trabalhando voltado pro trabalho do 

desenvolvimento social dos trabalhadores, eu não sou pelega. Então 

você se você não tá dentro do MST, você é uma pelega? Não. Então 

essa concepção aí, essa visão aí que algum dirigente do MST tem eu 

                                                           
46

 Que quer dizer falso líder sindical, traidor dos trabalhadores e aliado ao governo e aos patrões 

(ROCHA 1996)  e site http://www.dicionarioinformal.com.br/pelego/ acessado 02/06/2017 às 15:53 hs.  
47

 O MST não a considera militante mesmo atuando na causa dos trabalhadores para a melhoria nos 

assentamentos. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/pelego/
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considero triste e um analfabeto político. (Entrevista Vilanice Oliveira 

25/03/2017) 

 

 

Não há uma relação de confiança entre os militantes investigados e o MST do 

Ceará. Todos eles são considerados “traidores” do Movimento Sem Terra, devido ao 

desligamento institucional – embora continuem engajados dentro dos mesmos objetivos 

da época em que eram organizados no movimento. Eduardo, Márcia e Vilanice 

declaram que existe uma rejeição dos atuais militantes por tudo aquilo que eles fizeram 

e contribuíram. Observa-se que se ressentem de um sentimento de ingratidão, já que os 

trabalhos realizados em prol do Movimento não tiveram reconhecimento algum. 

Os interlocutores mencionam nas suas falas que são estigmatizados pela 

decisão que tomaram no decorrer de seus itinerários de abandonar a organização, 

momento entendido pelo viés da tensão. E ao se falar de estigma, cito Erving Goffman 

(2004) para mostrar que este termo era usado pelos gregos para aludirem sinais 

corporais que poderia dizer algo de extraordinário, ou mesmo um mau sobre aquela 

pessoa que carregava em seu corpo um sinal. Eram feitos com cortes e/ou fogo no 

corpo. Quem possuía a marca era um escravo, um criminoso ou traidor, 

consequentemente, o sinal demonstrava que a pessoa tinha de ser evitada.  

De acordo com Goffman (2004), a sociedade determina como as pessoas 

devem ser.  Um grupo social, assim, adota um dado dever como norma e este se 

naturaliza diante de todos que o compõem. Nesse contexto, “a sociedade estabelece os 

meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e 

naturais para os membros de cada uma dessas categorias” (GOFFMAN, 2004, p. 5). 

Aquele que desvirtua dos caminhos indicados sofre o estigma, como acontece com os 

investigados deste trabalho, que ao desligarem-se do MST são estereotipados como 

“traidores”, por deixar de considerar os mandamentos e atributos do grupo como 

naturais, passíveis de obediência. 

Conforme Goffman (2004) “o termo estigma, (...) será usado em referência a 

um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma 

linguagem de relações e não de atributos” (GOFFMANN, 2004, p. 6). Ser taxado de 

traidor, no caso dos interlocutores, quer dizer que os “desengajantes” não trazem 

intrinsecamente a motivação à transgressão – como também prega Becker – o que 

ocorreu foi a mudança de consenso na dinâmica das relações, quando houve pontos de 
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vista antagônicos, o que produz um descrédito na vida do indivíduo, em virtude do 

estigma: 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de 

que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se 

encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de 

uma espécie menos desejável (...). Assim deixamos de considerá-la 

criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu 

efeito de descrédito é muito grande (...) (GOFFMAN, 2004 p. 06).  

 

 

Eduardo, Vilanice e Márcia carregam na sua trajetória o preço de não se 

adequar ou aceitar as decisões da direção, seja em que instância for. Ao não cumprir as 

regras elaboradas pela direção cometem “transgressões”, ato de indisciplina provocado 

pelos vícios e desvios que sobressaíram além do coletivo e que não foram tratados com 

a disciplina. A transgressão, que gera o estigma, é visto assim como desvio de caráter 

pessoal. 

Contudo, a indisciplina não impede que o sujeito continue sua militância. No 

caso dos interlocutores em questão, segundo relatam, em algum momento de suas vidas 

entendem que continuar no MST torna-se insustentável, sobretudo, pela divergência de 

ideias no que toca à operacionalização do movimento. Decidem, assim, sair dos 

trabalhos de militância no MST, mas buscam outros meios de dar continuidade ao 

engajamento que tinham até então. Uma militância não estável, mas dinâmica, que se dá 

fora dos quadros institucionalizados de qualquer organização, mas que é viva, real e 

eficaz. Eduardo, por exemplo, fala com orgulho do seu trabalho na luta pela reforma 

agrária, mesmo fora do MST. Os ensinamentos e a formação vivenciada no movimento 

continuam, auxiliam nos novos caminhos escolhidos: 

É assim os princípios de movimento eu nunca vou perder de vista. Os 

princípios organizativos do movimento sem terra sempre vou levar 

comigo porque foi uns ensinamentos que tive muito bom pra minha 

vida. Minha de militante, minha vida de agricultor, minha vida hoje 

profissional devo tudo o que sei o movimento sem terra, embora que 

hoje eu veja esse vagão muito grande de você não saber nem como 

colaborar com o movimento porque não há uma organização da 

militância de chegar pra gente e ver que você pode ajudar. Eu entendo 

baseado num curso que nós tivemos com Jaime Amorim e o Bogo que 

eles colocavam muito pra gente qualquer assentado hoje que ser 

beneficiado da reforma agrária ele é um contribuinte do movimento 

sem terra, que de uma certa forma, uma forma direta de forma ou de 

outra ele tá colaborando com a reforma agrária. E eu aqui me sinto um 

militante ainda. Colaborando com a reforma agrária porque eu sou 

presidente da cooperativa, sou presidente de uma associação e tô 

constantemente beneficiado, aprendendo algum objetivo dos 
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agricultores assentados que me procuram com documento do INCRA, 

da própria cooperativa, da própria associação e tá a serviço deles vinte 

quatro horas então de uma certa forma eu não tô militando mais no 

estado, mas dentro do assentamento eu não paro esse trabalho de 

organização embora que muito pobre assim muito pobre. (Entrevista 

Eduardo 26/03/2017) 

 

 

O sujeito que não é mais aceito no MST é um indivíduo que violou as regras e 

carrega o estigma de traidor, se desviou dos objetivos da organização e não é mais visto 

ou considerado um militante, porém ele ainda se considera um militante. Vilanice e 

Eduardo, os pioneiros do Movimento no Ceará, trazem na sua fala que na sua trajetória 

os princípios da organização tornaram-se inerentes ao seu ser, a sua subjetividade. A sua 

militância é a sua identidade de Sem Terra, mesmo fora do movimento. 

A identidade na perspectiva antropológica toma proporções que se aproximam 

de aspectos mais subjetivos e se distancia por vezes nas abordagens jurídicas e 

psicológicas. Carlos Guilherme do Valle (2012) arrisca definir o que seria a identidade 

em termos jurídicos, assumindo a noção de mesmidade diante dos fatos, isto é, uma 

qualidade que não se altera. Podemos, neste contexto, pensar a identidade como 

fenômeno fixo, que mesmo diante de novas situações continua intacta. 

 

[...] porém a identidade não pode ser demonstrada apenas pela 

identificação de elementos e qualidades aparentes entre coisas, fatos e 

pessoas que podem ser diversos. A identidade se afirma de maneira 

efetiva, tão somente pela presença do mesmo, pois expressa caráter 

inconfundível e, portanto, não ambíguo (VALLE, 2012 p. 87). 

 

 

A antropologia vê a identidade de modo diferente desta definição. A identidade 

pessoal se aproxima dos sentidos, da unicidade. A identidade se caracteriza por ser 

grupal, pelas relações estruturais que estabelecem.  

Valle (2012) se refere ao debate sobre identidade como colocando em questão se 

pode dar continuidade ou não, se torna algo permanente, transitório ou fluido. Cria-se 

um dilema da relação de continuidade ou descontinuidade, da qual não podemos extrair 

conclusões, haja vista a acirrada discussão no campo antropológico no que tange tal 

questão. 

Leite e Dimenstein (2011) notam no MST uma construção identitária, que se dá 

num primeiro momento em uma identidade de resistência. Simultaneamente se constrói 

uma identidade de projeto, na qual o sujeito vai se permitindo ser moldado levando ao 
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topo os princípios coletivistas, o combate, por meio das formações, dos vícios gerados 

pelo individualismo, onde a disciplina é vista como fator preponderante da luta, que 

garante a unidade do Movimento. 

Uma identidade que se dilui e se pulveriza no todo da organização, desde seus 

quadros até a base social por meio das ações coletivas realizadas pelo Movimento, que 

se dá através dos cursos de formação, congressos, encontros regionais, estaduais e 

nacionais, ações massivas como ocupações, manifestações. Para referenciar essa 

construção identitária Caldart apud Leite e Dimenstein (2011 p. 70) reitera o seguinte: 

 

Ao mesmo tempo que mantêm o jeito dos pobres do campo, os sem-

terra do MST vão construindo um jeito diferente, que se transforma, 

se pensa e se recompõem a cada passo da trajetória que lhes afirma 

como trabalhadores da terra e como sujeitos da luta de classes. Os 

sem-terra do boné vermelho carregam em si os sem-terra do chapéu de 

palha, embora não sejam os mesmos. Da mesma forma que os 

primeiros sem-terra encarnaram em si os milhares de trabalhadores 

sem terra (sic) que justificaram sua contribuição como lutadores 

sociais e que transformaram aquilo que era uma condição, sou sem 

terra (sic), em um nome próprio, uma identidade, sou Sem Terra, sim 

Senhor! (LEITE e DIMENSTEIN, 2011, p. 70). 

 

 

Caldart mostra que há uma passagem do trabalhador Sem Terra ao membro do 

Movimento Sem Terra, que através desse caminho estabelece meios para a positivação 

da ordem identitária, onde o indivíduo nela se reconhece. A identidade Sem Terra se 

constrói nas relações de luta e tem suas diferenciações, pois o acampado, o trabalhador, 

e o militante se considera um Sem Terra. Márcia, Eduardo, Vilanice e tantos outros se 

veem como militante Sem Terra, mesmo não sendo reconhecidos como tal pelo 

Movimento. 

A construção de uma identidade militante se fabrica num intenso trabalho de 

formação, uma das formas de intervenção do MST junto aos seus integrantes. Os 

militantes, no decorrer da trajetória, criam uma identidade que é construída socialmente 

através das vivências em campo com o trabalho nos acampamentos e assentamentos, 

das leituras realizadas nos cursos e encontros que participam através dessas teias de 

relações, onde o sujeito militante passa a se sentir parte de um todo. 

A identidade Sem Terra ultrapassa as dimensões da conquista da terra. É uma 

identidade política que permanece mesmo com a terra conquistada e até mesmo quando 
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não se é mais integrante do MST, como mostra os casos aqui tratados. Uma identidade 

que não cessa de lutar por justiça e igualdade.  

Caldart apud Leite e Dimenstein (2011), também contribui para a reflexão da 

construção da identidade militante, ao propor que a entrada de novas pessoas no MST 

não pode ser compreendida somente pela conquista da terra. Muitas pessoas buscam um 

sentido para a sua vida, um espaço que lhe oriente e possibilite uma identidade social e 

pessoal. Em muitos casos, é essa busca que permite refletirmos acerca da inserção dos 

sujeitos num movimento social, como o MST. 

Maíra Martins (2008) compreende que a identidade Sem Terra não se refere 

necessariamente a um militante do MST, mas é uma classificação de muitos 

significados, que pode representar aquele que está acampado, que reivindica a terra, 

pode ser também ao movimento de ocupações evolvendo a coletividade, sinônimo de 

acampamento. Isto mostra que a identidade política de ser Sem Terra é que permite as 

múltiplas associações à luta da reforma agrária, significados políticos da organização e a 

percepção que os militantes têm desse processo de formação. Por fim, a identidade Sem 

Terra se dá em distintos contextos e pessoas, não podendo estar atrelado simplesmente à 

participação no MST. Precisamos, assim, lançar um olhar de alteridade de lugares e 

status.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial da pesquisa teve os rumos mudados, como é normal no 

desenrolar de todo trabalho investigativo. Inicialmente, assumia a ideia da possibilidade 

de um desengajamento, onde o foco recaia na saída desse militante do MST. Foi um 

processo bastante difícil, pois ao trabalhar com trajetórias militantes teria que focar 

nessa temática e, consequentemente, construir ao longo do texto uma discussão teórica 

sobre trajetória e militância, apesar de que, estava no script abordar as histórias de vida. 

As mudanças foram necessárias para o aperfeiçoamento do estudo, pois no decorrer do 

trabalho passei a ter outras percepções daquilo que entendia simplesmente por 

“desengajamento”. Passei, então, a tentar perceber, sensivelmente, como seria o 

desenvolvimento de uma militância no tocante ao MST, como se dá o processo de 

inserção, entendendo que não basta apenas querer ser militante, sendo preciso também a 

aceitação dos membros da organização. O sujeito passa pelo teste e após esse momento 

pode ser ou não aceito no grupo. 

Estudar o desengajamento militante do MST era um desafio enorme, pois é algo 

incipiente na discussão acadêmica. Ademais, era preciso cautela para trazer situações de 

sujeitos não mais engajados no Movimento. Minha proposta em nenhum momento era 

tratar acerca do desengajamento político, mas institucional. Quando me refiro à 

instituição estou falando do MST enquanto movimento social na luta pela terra. O 

desengajamento político não acontece, pois o militante continua a lutar em prol de 

alguma causa, seja ela em qualquer esfera social. 

Ao mudar o rumo da pesquisa, todo o projeto inicial se desfocou e foram 

necessários muitos ajustes e muitos estudos para se desvencilhar do desengajamento. 

Confesso que a proposta de mudança frustrou quase toda a pesquisa, pois eu não 

pretendia trabalhar com trajetórias e tive que me adaptar às metamorfoses da academia. 

A princípio, foi interessante, possibilitando outros diálogos, outras interferências de 

colegas e professores para a nova formulação, mas com o decorrer do percurso percebi 

que por mais interessante que fosse não era uma ideia minha trabalhar com trajetórias e 

ainda almejo pesquisar, em um tempo vindouro, o desengajamento militante do MST 

numa elaboração mais aprofundada.  
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A temática do desengajamento do MST, como já posto, é incipiente no meio 

acadêmico. Destaco a perspectiva trazida por Debora Lerrer, que afirma que estudos 

nesse prisma poderiam iluminar muitos aspectos. No desenvolvimento da pesquisa e 

meu amadurecimento, pude perceber como a militância é um processo dinâmico, tendo 

suas metamorfoses. Pois o que os interlocutores da minha pesquisa têm em comum não 

é somente a inserção e a saída do MST, mas uma trajetória militante construída 

cotidianamente na relação com o outro e com a sociedade.  

A militância requer um processo de formação e dedicação às atividades do 

Movimento e, isto molda o sujeito em ação. O militante se normatiza e também faz suas 

interferências dentro da organização, é um ser político que se sujeita às regras 

disciplinadoras de um movimento que tem mais características de um partido político, 

de uma empresa do que propriamente de um movimento. As relações dos sujeitos que 

compõem o movimento consigo próprio e com o movimento se modificam 

constantemente. A militância é um processo de construção fluido e dinâmico, que 

adquirem novos sentidos e significados ao passo que os contextos mudam. 

Portanto, a militância é um processo dinâmico que se modifica com as relações e 

o meio em que estão inseridos. É uma militância em movimento, que não se desengaja. 

Os interlocutores desta pesquisa exemplificam isso, permanecendo engajados com 

convicção a toda forma de luta social. O desejo de mudança é vivo, tal qual quando da 

sua entrada no MST. 

Não se finda um trabalho sobre sujeitos em movimento, ainda mais quando se 

trata de um processo de engajamento militante no MST, de trajetórias construídas na 

relação com o Movimento dos Sem Terra. Não se teve nesta pesquisa um lugar 

privilegiado para as observações, apesar de ter um lugar em comum e pela vivência na 

maior parte da pesquisa, que foi no assentamento 25 de Maio, lugar onde Eduardo 

reside e onde Vilanice tem a maior parte de sua família. 

As trajetórias de vida militante se construíram não somente na relação com o 

MST, mas na vivência cotidiana das lutas políticas, portanto, é o fazer político que se 

emaranha com a subjetividade da vida do militante. A militância não é exclusivamente 

do/no MST. O movimento é o lócus onde os integrantes se inserem e vivem um 

aprendizado contínuo e cotidiano, que reverberará para além das instâncias 

organizativas. 
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A militância é formada da disciplina e da mística. São dois pilares fundamentais 

para normatizar o militante, produzir sujeitos voltados para a causa do movimento e 

para motivar a permanecer na luta, apesar dos sacrifícios e sofrimentos. Com isso, 

foram criando pertencimentos a partir das vivências nos acampamentos, assentamentos, 

marchas, ocupações, atos públicos e tantas outras ações processadas durante a sua 

permanência. Muitas vezes, a militância é um projeto de vida para mudar as 

circunstâncias em que estão inseridos, passando a combinarem realizações pessoais com 

a luta por direitos, justiça social, por terra, por um país sem desigualdade social. É uma 

luta coletiva que se emaranha e se mistura à biografia dos sujeitos.  

O MST tem o princípio educativo da formação dos Sem Terra de transformar o 

sujeito, a história, a identidade em busca da terra, do estudo, de uma sociedade com 

justiça social e soberania popular. É considerado pelos militantes como um espaço de 

aprendizagem, do trabalho voluntariado, do entusiasmo, da prontidão, da mística, da 

disciplina, da referência. É visto como a imagem de um movimento revolucionário e 

barulhento, tendo o líder da revolução cubana, Ernesto “Che” Guevara, como símbolo 

de lutador.  

As trajetórias militantes tornam-se parte do MST e forjam o sujeito para uma 

luta que transcende as instâncias organizativas. Meu estudo, assim, aponta para a 

necessidade de entendermos a militância como parte do sujeito, não como uma 

característica única de uma organização. 

A pesquisa revelou que cada interlocutor/a tem sua subjetividade e que as suas 

discordâncias e críticas não fazem do MST um movimento que mereça ser criticado, 

pelo contrário, busca instigar cada vez mais estudos sobre militância, normas, mística, 

os setores que mostrem algo novo e traga inquietações. O que é explanado aqui não é 

uma resposta absoluta. Trata-se de uma resposta que consegui captar em campo, tendo 

tantas versões quanto forem os olhares. Por isso, muitas reflexões necessitam ser feitas e 

refeitas, como o trabalho científico exige. 

Os interlocutores militantes Eduardo, Vilanice e Márcia trazem na sua história a 

marca do Movimento Sem Terra através das suas vivências. Vilanice carrega em seu 

corpo, instrumento de luta, marcas que nem a morte é capaz de apagar. O sinal de que a 

luta foi feita a seu modo, conforme aprendeu. Assim, percebem-se militantes inventando 

e reinventando formas de ser e viver a militância, apontando para a pluralidade de 
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formas de ser e estar no mundo da militância, que nem sempre correspondem aos 

padrões instituídos por um movimento e, portanto, fazem um novo jeito de ser militante 

atuando em muitos contextos. 

Mesmo tendo a nítida certeza de que essa pesquisa ainda se encontra em 

processo de transformação, podendo ter outras abordagens e outros significados, isso 

faz-me sentir um alívio grande de saber que cheguei na etapa final, mesmo tendo 

deficiências. Mas, ao mesmo tempo sinto uma inquietação enorme de não ter feito o que 

era proposto desde o início, com a sensação de nem sequer ter chegado ao planejado.  

Espero que os leitores compreendam o referido trabalho e busquem pesquisar 

essa temática, com outros recortes, inspirados a partir da leitura de minhas experiências. 

Esse é um tema novo, novas pesquisas são necessárias, o campo está aberto a novos 

olhares e interpretações. 
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