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Introdução 

O presente artigo parte da hipótese de que os elementos que mobilizam sujeitos a 

entrarem em movimentos de luta pela reforma agrária, neste caso o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), não estão necessariamente ligados às necessidades 

econômicas e aos anseios políticos, mas sim a um ideal inscrito em sua memória e que leva 

em consideração um projeto de vida ligado a sua herança cultural. Diante de um cotidiano 

que se demonstrava insuportável, dentro dos valores culturais que compreendia esses 

homens e mulheres buscaram a transformação do impossível em possível, ou seja, a 

realização de um projeto de vida. É como diz Heller (1989), só quem tem necessidades 

radicais pode querer e fazer a transformação da vida, pois é nas rupturas do cotidiano e na 

inviabilidade da reprodução que se instaura o momento da invenção, da ousadia, do 

atrevimento e da transgressão.  

E o insuportável não somente no sentido de se encontrarem em situações de 

vulnerabilidade, vivendo nas periferias das grandes cidades, mas no sentido existencial. 

Essa ressalva é importante, pois não é incomum encontrar-se sujeitos da luta que se 

encontrava em boa situação financeira antes de se inserirem no movimento, mas que não se 

sentiam realizados no trabalho assalariado e com a vida na cidade. Assim, estes sujeitos 

não devem ser vistos como vítimas e incapazes de pensarem e refletirem estratégias de 

superação da situação que se encontram, ou como inábeis econômica e politicamente e que 

por isso deveriam ser conscientizados e conduzidos. 

Se por um lado o discurso político e econômico do movimento tem como norte a 

luta pela reforma agrária e por uma sociedade mais justa e fraterna no intuito de buscar 

solucionar os graves problemas estruturais do país, como a desigualdade social e de renda, 

a discriminação de etnia e gênero, a concentração da comunicação e a exploração do 

trabalhador urbano e rural. (STEDILE; FERNANDES, 2001) Por outro lado os sujeitos 
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que se engajam veem no movimento a oportunidade de buscar sua autonomia e liberdade 

na reconstrução de um modo de vida ligado a sua herança cultural, tradição e memória 

como afirma Bertrand (1989), 

 

Mesmo quando a ação política se apoia sobre um certo número de 

conhecimentos científicos, ou cálculos estratégicos, a esperança nela investida 

excede em muito o que poderíamos racionalmente esperar. Através das lutas 

sociais a condição dos homens melhora pouco a pouco, e isto não é desprezível. 

Mas, inconscientemente, eles esperam uma mudança muito mais radical: é o 

elemento irracional de todo projeto racional. [...] nenhuma ação é feita sem uma 

base emocional. [...] agir não é apenas fixar um objetivo racional, é colocar em 

funcionamento um poder de imaginação. Na ação histórica, não há apenas um 

aspecto funcional, instrumental, mas também um aspecto estético. Ora, toda ação 

estética tem um efeito subjetivo. ( p.19; 25) 

 

Esta afirmação vai ao encontro do que Marx coloca em “O 18 Brumário de Luís 

Bonaparte” ao lembrar que há revoluções que se inspiram em fatos do passado sem se 

transformarem em uma tragédia ou em farsa.  

 
A ressurreição dos mortos nessas revoluções tinha, portanto, a finalidade de 

glorificar as novas lutas e não de parodiar as passadas; de engrandecer na 
imaginação a tarefa a cumprir, e não de fugir de sua solução na realidade; de 

encontrar novamente o espírito da revolução e não de fazer seu espectro 

caminhar outra vez. (MARX, 2008, p. 21) 

 

Assim é possível observar o passado de modo eficiente no real a partir da 

reconstrução por meio da idealização, identificação e projeção dos sujeitos com a causa a 

que se engaja. Daí em diante ele vai viver para algo que excede a sua existência particular. 

Deste modo, nesta passagem Marx não só reconhece a existência do imaginário e do 

subjetivo nas ações revolucionárias, mas também a necessidade de fazer renascer do 

passado o que ainda não está saturado de sentido. É nesta perspectiva que se pretendeu 

mostrar os anseios inconscientes e as motivações subjetivas dos sujeitos nos movimentos 

sociais. 

É importante ressaltar que se reconhece todo processo da situação fundiária no país, 

o processo de concentração dos latifúndios, a emergência dos movimentos de luta pela 

terra e a sua importância e organização, entretanto, o artigo tem como foco os sujeitos que 

já passaram pelo processo de reivindicação e se encontram assentados. Assim, o que se 

procurou saber com a pesquisa foram as motivações que levaram estes homens e mulheres 

a se engajarem na luta por “um pedaço de chão. 

 

Metodologia e referenciais teóricos 
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 A pesquisa baseou-se na metodologia da coleta de evidências orais, mais 

especificamente na técnica de colher depoimentos. Essa técnica foi utilizada, pois se julgou 

ser a mais apropriada para revelar os aspectos que motivaram estes sujeitos. O 

procedimento tem como característica uma pequena interferência do pesquisador no relato 

sobre a existência do sujeito através do tempo. Não é uma atitude de passividade, mas sim 

de interferência menor, a conversa é dirigida pelo narrador trilando os caminhos que ele 

julga ser o mais pertinente e o pesquisador busca provocar o depoente para as questões que 

mais lhe interessa para pesquisa, neste caso as motivações para a entrada no movimento 

para se conquistar a terra. 

O narrador ao tentar reconstruir os acontecimentos que vivenciou e a experiência 

que adquiriu em sua vida esboça relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, 

de sua camada social e da sociedade como um todo. Assim a narrativa ultrapassa o caráter 

subjetivo e individual do que é transmitido e se insere na coletividade na qual o narrador 

pertence. (POLLAK, 1992) 

Dessa forma os depoimentos acabam por captar o grupo por meio da subjetividade 

do entrevistado, pois uma infinidade de influências exteriores perpassam a narrativa e o 

que é aparentemente individual e subjetivo na verdade é resultado da interação com o 

ambiente e com as coletividades em que o sujeito está inserido. (QUEIROZ, 1991)  

 Entretanto, este procedimento metodológico não permite a coleta de um número 

muito grande de depoimentos. Sendo assim, a pesquisa se deu em uma localidade 

especifica, a Agrovila Campinas no Assentamento Reunidas, localizado em Promissão – 

SP. Não é possível dizer que é um estudo de caso, pois não houve um estudo aprofundado 

da realidade do Assentamento, mas tomou-se a experiência deste como ponto de referência 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

 Este assentamento é resultado de um processo de reivindicação que se iniciou em 

1983 e que depois de muitos embates teve a expropriação decretada em 1986 e o 

assentamento em 1987, por meio do 1º Plano Nacional de Reforma Agrária (1º PNRA). As 

famílias assentadas são provenientes das ocupações organizadas pelo Movimento dos 

trabalhadores Rurais Sem Terra e de cadastramentos organizados por sindicatos e do 

próprio INCRA. O assentamento conta com mais de 634 famílias distribuídas em 10 

Agrovilas, a Agrovila Campinas é possui 74 famílias e foi formada por integrantes do 

MST. (SIMONETTI, 1999)  

Para se verificar o pressuposto a investigação tomou como base teórica os estudos 

de memória na perspectiva das ciências sociais, que tem como referência a elaboração de 
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Maurice Halbwachs. O referido autor esforça-se em demonstrar que a memória se dá 

através da relação social do sujeito com os emaranhados complexos de grupos e 

instituições sociais de que faz parte. O seu objetivo é estudar os quadros sociais da 

memória em detrimento de um estudo restrito ao universo pessoal da memória
1
. Assim os 

grupos e as instituições são os elementos de sustentação da memória dos indivíduos que 

depende do relacionamento e da partilha de ideais com a família, classe social, escola, 

igreja, profissão, enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência singular de 

cada indivíduo. A capacidade de lembrar é do indivíduo, mas a realização plena da 

memória só é possível a partir do seu engajamento integral na vida cotidiana do grupo e da 

influência deste na sua formação enquanto sujeito. (HALBWACHS. 2006) A vivência do 

sujeito na vida cotidiana dos grupos é indispensável para que se forme a memória e tudo 

que dela provém, como a identidade e a subjetividade. E é no jogo de participação de 

vários grupos sociais que o sujeito elabora e realiza a sua lembrança como afirma 

Halbwachs,  

 
Não basta reconstruir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento passado 

para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução funcione a partir de 

dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e também no dos 

outros, porque elas estão sempre passando destes para aquele e vice-versa, o que 

será possível somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo parte de uma 

mesma sociedade, de um mesmo grupo. Somente assim podemos compreender 

que uma lembrança seja ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída. 

(HALBWACHS, 2006, p. 39) 

 

Para que a memória do sujeito se aproveite da memória do grupo não basta a 

apresentação da memória dos outros, pois é imprescindível que ocorra pontos de 

convergência e elementos de contato para que a memória seja reconstruída sobre uma base 

comum. Existe uma dupla condição para a lembrança ocorrer: primeiro que as impressões 

que o sujeito carrega em seu espírito
2
 não estejam esquecidas em todos os seus aspectos; e 

segundo que as memórias dos grupos não deixem de estar relacionadas de alguma maneira 

às impressões do sujeito. A perda desse elo acarreta na impossibilidade de acesso e 

reconstrução da memória ou em uma memória pautada no vazio e em certa medida 

abstrata.  Isso ocorre porque em Halbwachs o ato de lembrar não é algo realizado somente 

pela relação do sujeito com ele mesmo, e em certa medida isso é até descartado por ele, 

pois para que a memória dos outros venha assim a reforçar e completar a do sujeito é 

imperativo que as lembranças desses grupos não deixem de ter alguma relação com os 

acontecimentos que constituem seu passado. Assim a memória se dá por meio dos fatos 

não esquecidos, pois não são todas as lembranças que ficam gravadas e registradas na 
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memória, pois ela é seletiva. Esta seleção é resultado da organização do grupo e do que ele 

pretende gravar, recalcar, excluir e relembrar. (POLLAK, 1992)  

Esta lembrança não fica guardada integralmente no sujeito, mas existem elementos 

no conteúdo da subjetividade do sujeito que o fazem, na relação com o grupo, relembrar a 

partir do lugar que está. E com as contribuições que vêm do grupo a memória é 

enriquecida, mudada e transformada. Neste caso a lembrança acontece no movimento do 

presente para o passado e não do passado para o presente, ou seja, “[...] a memória social 

do acontecido não é mais do que a imaginação coletiva do acontecendo”. (BRANDÃO, 

199-[?] p.64) A memória sempre se remete ao presente, modificando e reinterpretando o 

passado em uma permanente interação entre o vivido e o apreendido e o vivido e o 

transmitido. (POLLAK, 1989) Neste sentido, de uma memória movida pelo desejo e 

imersa na imaginação, Carlos Rodrigues Brandão afirma que,  

 
o ofício da memória não é lembrar, recompor o que houve e, sim, reconstruir, 

relembrar através de uma recriação, que, na arte ou fora dela, representa, isto é, 

trás como ficção o que em um tempo antes havia existido como um fato, um 

feixe real de acontecimentos e nunca mais pode reexistir como tal. (BRANDÃO, 
199[?], p.7) 

 

Aqui pode-se realizar uma aproximação com a ideia de memória para os gregos. A 

memória para os gregos é uma deusa: Mnemosyne. Ela é filha de Urano e de Gaia, irmã de 

Chonos e de Okeanos, a memória é filha do céu e da terra, irmã do tempo e do oceano, 

todas metáforas de duração e infinitude. A sua sacralização revela a grande importância 

para os gregos que lhe atribuem a função de dizer: o que é, o que será e o que foi. O poeta 

grego lembra enquanto canta para o grupo, o canto invoca as nove musas, filhas de 

Mnemosyne com Zeus, responsáveis pela inspiração. A memória é, neste caso, infinita e 

cheia de possibilidades. Ela está voltada para o presente e para o futuro mais do que ao 

passado e só pode vir à tona quando celebrada junto ao grupo. (MENESES, p.14-15 apud. 

BRANDÃO, 199-[?]) 

Esse movimento presente-passado de reinterpretação e inspiração lança o sujeito e 

seu grupo para um devir, pois a memória à medida que reinterpreta e imagina o passado 

movida pelo desejo de transformar o presente lança perspectivas para o futuro. E “o futuro 

precisa ser construído, e, para isso, deve-se empenhar tudo, inclusive a própria vida. 

Nenhuma construção do futuro se faz sem os tesouros herdados do passado (...)” (SILVA, 

2004, p. 123) A memória deste modo “deixa de ter um caráter de restauração e passa a ser 

memória geradora do futuro. É bom lembrar com Merleau-Ponty que o tempo da 

lembrança não é o passado mas o futuro do passado”. (BOSI, 2003, p.67) 
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Esse posicionamento traz a tona outra face da memória, não mais como simples 

lembrança de fatos há muito ocorridos e lembrados de forma idílica e despretensiosa por 

um indivíduo, mas demarca uma atitude libertadora e coletiva da memória, como 

transformadora da realidade social presente, uma vez que ela é reinterpretação, e por 

consequência com ânsia e ânimo de buscar um futuro, pois essa memória é base sólida da 

vontade para produção de projetos de vida que serão buscados com esforço e luta. Assim 

sendo, pode-se dizer que “de todas as necessidades da alma humana não há outra mais vital 

que o passado”. (WEIL, apud. SILVA, 2004, p. 123)  

Outro elemento que não pode se perder de vista é o rememorar e o inventar, ou 

melhor, o elemento fictício da memória, pois estas noções estão imbricadas na formação da 

memória. Diante de alguns fatos a resignificação do sujeito é tal que acaba por se formar 

um fato novo, não ocorrido realmente, mas que é tido como verdadeiro e “acontecido”.  

Ao realizar o movimento de rememoração o sujeito leva consigo elementos 

ideológicos, noções de espacialidade e de temporalidades que absorveu na relação 

cotidiana com os grupos sociais e que acaba por formar sua identidade como diz Le Goff: 

“A memória é um elemento essencial do que costuma chamar identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje, na febre e na angústia”. (LE GOFF, 1992, p. 476) A intensa relação do indivíduo com 

a complexidade e a multiplicidade dos grupos e das memórias são elementos que são 

fundamentais para que o sujeito se situe na sociedade e forme a sua identidade. A 

identidade segue a esteira da memória, ou seja, é reinventada e reinterpretada.  

Desta forma, a memória do sujeito está ligada a maneira que este interage com o 

grupo, levando em consideração a intensidade e a forma de envolvimento, e o resultado 

“representaria um exercício de reconhecimento e localização da própria identidade dentro 

do universo de significações que compõem a identidade de uma coletividade, tudo isso 

cristalizado e reproduzido conceitualmente na memória”. (POKER, 1994, p.135) Para se 

chegar a esse indivíduo coletivo é necessária uma intensa socialização com o grupo, pois 

como vimos o grupo não é uma instituição isenta. O ato de lembrar no grupo não pode ser 

visto como mera recreação, uma vez que a memória cumpre uma função social no grupo. 

“A ‘matéria prima’ da recordação não aflora em estado puro na linguagem do falante que 

lembra; ela é tratada, às vezes estilizada, pelo ponto de vista cultural e ideológico do grupo 

em que o sujeito está inserido”. (BARTLETT, apud. BOSI, 1994, p. 64) A memória 

produzida em um grupo está permeada pela intensidade de assimilação dos quadros sociais 

que os sujeitos têm e o resultado disso é a memória modelada pelas ideias, valores, 
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tradições e moral do contexto dos sujeitos que a evocam. Pollak (1989, p. 14) sintetiza essa 

discussão com a seguinte afirmação: “mesmo no nível individual o trabalho da memória é 

indissociável da organização social da vida”.  

 

A voz dos que lutaram 

Nesta parte do artigo busca-se realizar uma intersecção com os elementos teóricos 

apontados anteriormente e os depoimentos colhidos. A intenção é a partir destes 

referenciais trazer a tona as motivações destes sujeitos em busca de terra. 

Os depoimentos trazidos nesse artigo são colhidos por mim em pesquisa de campo 

feita com o CPEA
3
 nos dias 11 e 12 de junho de 2011 no assentamento Reunidas no 

município de Promissão - SP. Entretanto, sendo estes insuficientes para uma boa e coerente 

reflexão recorreu-se a outros depoimentos, colhidos por pesquisadores do CPEA em anos 

anteriores no mesmo assentamento. Estes depoimentos estão disponíveis na obra, 

“Assentamentos rurais e cidadania: a construção de novos espaços de vida” organizado por 

Mirian Cláudia Lourenção Simonetti, especificamente no texto de Maria Tereza Papa 

Nabão, “Lembranças que tecem diferentes fios de uma mesma história”. Os usos de um e 

de outro estão devidamente informados em notas. Os depoimentos serão transcritos de 

acordo com a fala dos depoentes uma vez que se entende que desse modo a transcrição 

possa se aproximar mais dos relatos. Assim não será respeitada a norma culta da língua 

portuguesa quando se julgar não haver risco de compreensão por parte do leitor. Preferiu-

se não usar os nomes verdadeiros nos relatos. 

 

Em busca da terra: “Nós dispomo de tudo que tinha prá pode acampar!” 

 

Primeiramente será abordado o momento em que se decide inserir-se na empreitada 

de busca pela sonhada terra. Nesse sentido o depoimento de Otávio
4
 é imprescindível para 

se ter ideia deste ponto de virada que é a decisão de entrar para o movimento.  

 A conversa se deu a beira do açude que ele mesmo fez e começou pelo momento 

em que estava passando, a aposentadoria. Dizia ele:  

 
Eu nem me lembro direito quando comecei a trabalhar, gente como nois sempre 

trabalhou e agora quando chega a hora de parar a gente não sabe o que faz. Sabe 

que tava me batendo uma tristeza muito grande. Ficava vendo TV, aí vinha 

pescar, depois limpava o peixe e congelava. O Freezer já estava até a tampa de 

peixe e ninguém aguentava mais (risos).  

 

E depois disso complementa:  
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Meu filho então me chamou para administrar as estufas então eu aceitei e acaba 

que estou trabalhando até as sete da noite. Era pra eu só ver o que estava 

faltando, ver o que tinha que ser feito e pedir pra fazer, mas eu não sei mandar 

não, quando eu vejo logo vou fazendo. 

 

 As estufas que se refere são as que ele tem em seu lote no assentamento. Seu filho é 

casado e mora no lote e sempre ajudou no cultivo, com o tempo as estufas passaram para 

ele e o pai ficou com a aposentadoria, mas como não resistiu nem mesmo dois meses de 

aposentadoria ele agora ajuda o filho no cultivo das estufas. Nessa fala é possível perceber 

que o trabalho é algo que faz parte do seu universo e o fato de não fazer nada, ou ter o 

tempo livre para fazer outra coisa o incomoda muito, pois ele sempre trabalhou, desde 

pequeno estava envolvido no trabalho. E posteriormente ele vai dizer que começou a 

trabalhar na terra em Vera Cruz- SP como boia fria, mas que queria voltar para terra em 

outra situação, não mais como empregado. Por sinal essa vai ser uma constante em todos 

os depoimentos, o não querer mais trabalhar de empregado.  

 Assim, Otávio começou a dizer sobre os trabalhos que teve antes de ter seu lote. Ele 

disse que havia mudado de Vera Cruz para Campinas- SP, em busca de melhorar a sua 

vida. Já nesta cidade ele trabalhou em fábricas. A sua fala revelou que a situação em seus 

trabalhos nas fábricas tem tudo a ver com sua opção em entrar para a luta e buscar ter um 

pedaço de chão para se ver livre da situação estafante, estressante, insegura e sem 

autonomia que o trabalho operário proporciona.   

 
Eu escapei de várias demissões em massa. Mas eu via a situação dos meus 

companheiros que eram mandados embora e não conseguiam arrumar mais 

emprego porque já estavam com a idade avançada e então ficava estressado 

pensando que isso poderia acontecer comigo a qualquer momento e eu chegava 

em casa nervoso, bravo e até brigava com as crianças que ficava batendo bola no 

quintal de casa. Eu trabalhava às vezes a noite e então queria dormir e aquilo me 

irritava bastante. Na verdade eu sempre quis voltar pra terra, era um sonho que 

eu tinha. E estava até juntando um dinheiro pra comprar um sítio porque aquela 

situação não dava. Viver no grande centro é muito perigoso para as crianças. Na 

frente da minha casa tinha uma arvore muito grande e então umas pessoas 

paravam debaixo dela pra ficar fumando drogas e aquilo dava um aperto por que 
meus filhos viam tudo aquilo. Enfim não dava mais pra ficar naquela situação. 

 

 Continuando a conversa ele fala mais sobre alguns fatos interessantes que 

vivenciou e presenciou dentro da fábrica e que lhe deu mais força para sair da cidade e 

procurar o campo, ele relata.  

 
Sabe que o trabalho na fábrica deixa as pessoas loucas. Um dia um encarregado 

entrou na linha de produção com um bandolim na mão tocando e dançando. 

Estava louco e não teve jeito, teve que ir pra o manicômio ficou internado lá e 

não saiu mais. E eu estava indo para o mesmo caminho, se sabe que um dia eu 
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entrei com uma peça dentro do banheiro. Eu peguei a peça pra ser lavada, tinha 

um lugar pra fazer isso, mas eu acabei entrando no banheiro com a peça. Quando 

eu estava lá dentro que fui dar por mim. Eu quis sair disfarçado, mas sabe como 

são esses peões de fábrica né, já estava todo mundo esperando eu sair pra tirar 

um sarro. Eu estava assim já. Ia fazer uma coisa e quando chegava pra fazer nem 

sabia o que estava acontecendo por que estava naquele lugar. Sabe que tinha uns 

códigos e operações que a gente realizava e eu ficava com aqueles códigos 

martelando na minha cabeça aí não dava né. (neste momento bate com a sua mão 

direita na cabeça como que simbolizando os códigos) Eu tinha um salário bom, 

era sete salários e meio, uma casa boa em um lugar até que bom, mas não estava 

agüentando a pressão. Neste tempo eu já estava até negociando com um amigo 
da fábrica que tinha um conhecido que queria voltar pra cidade porque os filhos 

estavam na cidade de trocar a minha casa em um sítio, mas neste meio tempo 

surgiu a oportunidade de participar de uma ocupação e então acabou que eu fui 

pra ocupação.   

 

 A fala sobre o que era o trabalho e a vida na cidade demonstra o quanto havia 

insatisfação em viver daquela forma. Apesar do salário e da casa boa ele não conseguia se 

realizar plenamente e se sentia estranhado diante do trabalho que realizava. As incertezas 

de uma possível demissão, o medo das drogas e a preocupação em proporcionar aos filhos 

um lugar livre desses elementos fizeram com que ele já começasse a negociar a sua casa 

em um sítio. Assim, é perceptível que a cidade é vista como o lugar ruim e o campo o lugar 

ideal aonde se vai ser livre dos maus do trabalho na fábrica e dos perigos da cidade. 

 Entretanto, a negociação foi interrompida, pois surgiu a oportunidade de se ter 

terras por meio da reforma agrária. Com olhar profundo e muita satisfação ele conta o 

momento da “quinada” em sua vida e como apareceu a oportunidade de participar da 

ocupação na cidade de Promissão -SP. Certo dia uma pessoa que ele conhecia das lutas do 

sindicato foi a sua casa e falou com sua mulher sobre a ocupação que ocorreria.  

 
Quando eu cheguei em casa minha mulher veio me falando sobre a ocupação que 

teria e falou que a gente podia ir. Eu já fui falando que ela estava ficando louca. 

Aquilo era muito perigoso. Eu sabia dos riscos de encontrar com a polícia com 

capanga de fazendeiro e tudo isso. E ainda tinha as crianças que eram pequenas. 

Então nós ficamos deitados na cama conversando a noite inteira. Eu falando de 

todos os problemas e perigos. Eu falava isso pra depois ela não vim me falar que 
eu tinha tirado ela do nosso conforto para aquela vida. Eu já sabia como era 

aquela vida de acampado. Mas depois de muita conversa decidimos que a gente 

iria mesmo. Eu dentro de mim já fiquei numa alegria. (infelizmente não é 

possível descrever o entusiasmo, o brilho nos olhos e a expressão corporal que 

ele fez ao dizer essa ultima frase. Só é possível dizer que como era um dia de frio 

e estávamos um pouco encolhidos sentados em um banco ele ao dizer essas 

palavras esticou as pernas e as levantou ou pouco do chão com as mãos no meio 

das pernas, olhou para mim com um lago sorriso e os olhos enlagrimados) Então 

começamos a organizar tudo. Eu tinha uma Belina e já enchemos ela e partimos 

pra lá. Mas você não imagina a alegria que eu tive. Nem me preocupei com meu 

trabalho parti pra lá e fiquei no acampamento doze dias arrancando tocos, 

fazendo barracos. Começando a luta. Quando tava chegando quinze dias que 
estava fora da fábrica eu voltei porque senão era justa causa. Voltei e já me 

perguntaram: Mas Otávio, o que aconteceu? Eu não poderia dizer que estava lá 

no acampamento, eu precisava ser mandado embora e ter meus direitos todos por 
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que eu iria precisar daquele dinheiro. Então eu falei que estava muito estressado 

e tinha ido pra praia dar uma espairecida. (risos) E ele me perguntou, mas por 

que você está assim todo arranhado e com a mão toda machucada. Aí eu falei 

que tinha ido fazer uma trilha e acabou que eu me arranhei. (aqui ele deu uma 

grande risada). Mas como eles gostavam muito de mim o encarregado falou que 

me daria umas férias que estavam atrasadas e que aqueles dias que eu tinha 

perdido seria contados como férias. Ele me deu o dinheiro e mais quinze dias. Eu 

peguei aquele dinheiro e zarpei para trás da minha nega (referência a esposa) que 

estava lá sozinha. Eu fiquei lá fazendo as coisas que tinham que ser feitas 

durante o período das minhas férias e mais uns doze dias que eu poderia ficar 

sem ser mandado por justa causa. Mais uma vez quando eu cheguei lá o 
encarregado veio falar comigo e perguntar o que estava acontecendo que eu não 

tinha aparecido. Eu falei pra ele que ainda não estava bem e que queria ser 

mandado embora. Tudo isso porque eu não podia pedir as contas para não perder 

meus direitos e também não podia falar que estava na ocupação. Mas o 

encarregado disse que seria difícil eles me mandarem embora. Imagina eu tinha 

onze anos de firma e não tinha perdido nem um dia de serviço. Eles gostavam 

bastante de mim. Então eu resolvi abrir o jogo pra ele, mas não da ocupação, 

falei pra ele que era do sindicato e que eu fazia o trabalho de mobilização de 

modo disfarçado dentro da empresa. Eram eu e mais sete, nos éramos uma rede e 

só eu sabia o nome dos sete os outro só sabiam de um. Tudo isso pra gente se 

proteger. Quando eu falei isso logo o encarregado disse que na hora que ele 
falasse isso no escritório eu seria mandado embora. E eu disse que era isso que 

eu queria. E não deu outra. Dois dias depois lá esta eu mandado embora e então 

eu fui pra o acampamento de vez. 

   

 Esse longo relato é importante por trazer elementos que demonstram que o 

momento da tomada de decisão para se inserir na luta pela terra é permeado de muita 

reflexão e cálculos. Existe racionalidade, mas que levam em conta outros elementos. Na 

fala é possível perceber que os riscos de se acampar são considerados, mas que mesmo 

assim a vontade de se ver livre de uma situação de não realização faz com que esses 

perigos sejam relevados e se decida entrar na luta. A decisão é dita em um tom de 

entusiasmo muito grande. O fato é visto como um marcante acontecimento na vida, de 

verdade um momento de mudança. Têm-se no horizonte todas as pelejas, mas se sabe que 

a recompensa é a autonomia, a liberdade e a realização de um sonho. Tudo isso não é feito 

sem uma estratégia, neste caso a busca de ser mandado embora da empresa para se 

conseguir todos os direitos e receber o dinheiro que já se sabia ser necessário.  

 O importante é notar que a tomada para a realização desse projeto de vida é o 

momento de arriscar tudo como coloca Silva (2004), “o futuro precisa ser construído, e, 

para isso, deve-se empenhar tudo, inclusive a própria vida.” Nas palavras de Dona “Nilda”5 

esse arriscar tudo é relatado da seguinte forma: 

 
Quando saiu esse negócio de terra o “Adelmo” ficou doidinho, acho que 

se ele num conseguisse era capaz de morrer. Então nós resolveu acampar. 

Nós dispomo de tudo que tinha prá pode acampar. Vendemo a casa, e um 

terreninho. Nós tinha perua Kombi, o Adelmo vendeu também.  
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 A colocação é interessante e relevante para se perceber que a tomada de decisão é 

algo que mexe com a existência e as lembradas dos sujeitos, pois quando enxergam a 

possibilidade eles arriscam tudo o que conseguiram até então em busca de algo que lhes 

parecem muito maior. Esse algo pode ser lido como a busca de um lugar que povoa o seu 

imaginário como sendo o “paraíso” em que será possível realizar o seu maior sonho, viver 

da terra e graças a ela conquistar autonomia e liberdade. 

 

Autonomia e liberdade: “ocê não é cativo do patrão!” 

 Esses dois elementos, autonomia e liberdade, talvez sejam os que mais apareçam 

nas falas dos que buscaram um pedaço de chão para viver. Esses elementos, porém, devem 

ser pensados sobre dois pontos que serão postos posteriormente, a estranheza da vida na 

cidade e as raízes da tradição camponesa.  

A autonomia e a liberdade quase sempre estão relacionadas a fatos que se remetem 

ao trabalho na fábrica ou na terra alheia. Esse tipo de trabalho sempre é visto como algo 

que não é realizador e quase sempre encarado como um peso, um sofrimento como aponta 

dona Catarina
6
 ao dizer por que as pessoas não desistem da luta. 

 
Quem não desistiu é porque tinha fé naquela terra, ou sofreu muito, trabalhou 

muito em firma, ou que fosse na roça que nem nois que só trabalhava pra 

fazendeiro. O senhor tinha que pagar a renda, o que desse o que não desse 

porque e (interrompe). Teve uma, um tempo que nois morava no general 
salgado, eu nem sei que época foi. Oh Gil, (chamando o filho que estava na 

cozinha) tu sabe que época Roberto nasceu, eu sou mãe e não sei. (risos) No ano 

que esse Roberto meu nasceu nois morava numa fazenda de um fazendeiro aqui 

de Monte Aprazível. Se escuta a história. Nois toquemo essa roça. E ele 

(referindo-se ao marido, seu José que estava ao seu lado) sempre criava, toda 

vida criou animal para tocar a roça, que naquele tempo não tinha trator, era tudo 

no braço.[...] E naquele ano que nois peguemo a roça meus filho cairam tudo 

doente com tosse cumprida e eu tava com oito dia que tinha ganhado o Roberto, 

tava de dieta. Ele (seu José) foi na roça, diz que ia dá sal pra uma égua que ele 

tinha, chegou lá uma mula deu um coice nele e partiu um rim dele no meio, ele 

ficou doente, ficou de cama urinando sangue. [...] Aí que acontece? Ficou eu 
sozinha dentro de casa e a cama cheia de fio doente com sarampo, que é a 

doença pior que tem. Eu tinha que cuidar de porco, de animal, tinha que cuidar 

dos filhos, cuidar dele na cama, eu tinha que cuidar do outro que eu nem dormia 

nem dia nem noite [...] Aí o arroz perdendo, ele perdeu arroz, perdendo a roça. 

[...] Teve um cumpadre nosso que morava assim pertinho, falou assim: seu 

André, que era o fazendeiro, seu André pelo amor de Deus o senhor despensa a 

renda daquele pobre, menos do de arroz porque a casa dele não tem, só a mulher 

que tá em pé o resto tá tudo doente na casa dele. Ele disse: eu não dispenso um 

quilo (pausa, dona Catarina pensa por um momento e muda o tom da voz e 

prossegue) Eu não dispenso um quilo. Levou a renda do algodão, levou do arroz, 

nos ficamo só com um arroizinho pra comer.  
 

 A lembrança de dona Catarina demonstra que trabalhar na terra dos outros não é 

bom, pois além do trabalho não ser seu, ainda tem que suportar a falta de compreensão do 
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fazendeiro que não quis saber dos problemas que a família passava e levou toda a renda da 

plantação, nitidamente ela, como muitos outros se sentem explorados. Nem mesmo a 

intercessão do compadre fez o dono da fazenda mudar de ideia e o que restou foi só um 

pouco de arroz. Depois desse relato dona Catarina vai dizer com grande confiança: “Eu 

venci! Graças a Deus!”  

 O trabalho assalariado não é visto com bons olhos, pois requer uma rotina e uma 

obrigação que deve ser realizada todos os dias independente de se querer ou não. É neste 

sentido que dona “Telma” 7 diz sobre o trabalho assalariado: 

 
Tá chovendo, fazendo frio, tem que ir, se perdê um dia num ganha os 30 k de 

arroz e num é do arroz bão não. (refere-se ao arroz que se ganha por não perder 

nenhum dia de serviço na panha da laranja) Aqui hoje tá frio e eu não fiz nada, 

nem roupa eu lavei.(referindo-se ao seu lote) Nem tô aí! Deixa a roupa, amanhã 

eu lavo. Se ocê tá trabalhando pra fora ocê tem que fazer seu serviço de quarque 
jeito, com frio ou chuva, as vez com dor, nossa, quanto que eu num trabalhei 

sentindo dor, até com febre. Nessa época eu sentia mesmo é falta de ter meu 

canto, pra eu pode faze o que quise na hora que eu quiser. 

 

 E a terra é vista como o local para a realização deste modo de vida que lhes permite 

estar mais livres, como afirma o Senhor “Zeca”
8
. Possuir a terra é mais que ter autonomia é 

ter liberdade. 

 
A terra sendo da gente, a gente colhe e planta o que quer. Foi muito bom ter 

vindo pra cá, (refere-se ao assentamento), apesar de tudo, das dificuldades. Não 

tem como o camarada trabalha pra ele mesmo, o horário a gente que faz, a gente 

trabalha pra gente, com a cabeça mais leve, mais solta. Não é que nem antes que 

nós ficava preso esperando o patrão chegar para dar ordens. As vezes o patrão 
vinha só no Sábado ou Domingo, que ele era doutor em São Paulo, então eu 

ficava preso esperando, doido pra ir pescar ou conversar com os camarada na 

venda, mas não podia tinha que esperar ele, e ele não avisava quando vinha não. 

 

 Não se pode enganar com as falas que dizem que o horário são eles mesmo que 

fazem e que trabalham a hora que querem e o dia que querem. Levar essas falas ao pé da 

letra é pensar que eles não têm nenhum compromisso com a terra que possuem. Eles sabem 

e tem consciência de que o trabalho no campo requer um tempo próprio, o tempo da 

natureza. Quando for tempo de plantio a jornada de trabalho vai ser estafante e no período 

da colheita não há chuva ou frio que o segurem em casa, pois a colheita é necessária e os 

frutos não podem esperar. Assim as falas buscam apenas deixar bem marcado que apesar 

deles terem que às vezes encarar essas dificuldades naturais a terra e o trabalho são seus.  

Assim, o relato do Senhor “Danilo” 9 aponta que apesar das dificuldades que se encontra 

no campo, como as intempéries climáticas e o trabalho pesado, a vantagem de não ser 

empregado é não ser cativo de ninguém. 
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Nossa vida mudou muito depois que voltamo prá terra, principalmente no modo 

de trabalha, que é mais igual a nossa natureza, porque a gente trabalha a vontade, 

faz o que a tua cabeça achar que é melhor, a hora que achar melhor e faz aquilo 

que você gosta de fazer. Porque trabalha de empregado às vezes tem que faze 

coisa que a gente não gosta. Aqui tem dificuldades né? Só que ocê não é cativo 
do patrão. 

  

Deste modo é possível perceber que a terra é o meio pela qual essas pessoas se 

veem livres, não tendo mais que receber ordens, não ser punido e de não ser oprimido. A 

terra é o local onde se faz o que se quer na hora que se quer, ou melhor, se faz de modo 

livre e realizador. Sabe-se que haverá momentos de muito trabalho, mas que será 

compensador, pois é um trabalho que se transforma em fartura para ele e sua família. Ele 

tem pleno acesso ao fruto do seu trabalho. Essa autonomia e liberdade são muito caras a 

esses homens e mulheres e são elementos que devem se somar aos mobilizadores para a 

entrada na luta pela terra.  

 

Concepção de terra e tradição camponesa: “a terra faz parte da minha natureza!” 

 Os depoimentos são muito claros quando se tenta perceber qual a relação com a 

terra desses sujeitos. A terra é vista como a provedora e nunca vista como uma saída 

econômica, ela é o espaço onde é possível a reconstrução de um modo de vida ligado à 

herança cultural e a tradição que ainda povoa sua memória. É vista como um valor de uso e 

nunca como um valor de troca. As palavras de dona “Clarisse”10 mostram uma ligação 

muito íntima com a terra ao ponto dela chegar a afirmar que a terra faz parte de sua 

natureza. 

 
O que é a terra pra mim? Vou te dizer que a terra faz parte da minha natureza. 
Foi assim mesmo que eu arrespondi pro meu marido quando ele invocou de não 

querer vir. Ele é da terra assim como eu, mas achou que nós não sabia mais viver 

na terra, que fazia muitos anos que nós vivia na cidade. [...] Foi ai que o marido 

invocou que eu tava doida, que ele num queria mais ir prá terra de jeito nenhum. 

[...] Então ele veio com aquela conversa de que nós não estava mais acostumado 

com a terra, que já fazia muitos anos que morava na cidade e que nós já não ia 

saber viver na terra. Então eu perguntei prá ele: ocê já se esqueceu como é que 

faz filho? Ele me arrespondeu: credo mulher, ocê tá achando que eu não dou 

mais no coro, tá besta ou o que que é então? Ai eu disse prá ele: besta é ocê, que 

não é disso que eu to falando! Assim como é da natureza humana fazê filho e 

num esquece como é que faz também é da nossa natureza viver na terra! Como é 
que nós num vai mais sabê mais morar na terra se é da nossa natureza ser da 

terra? 

  

 Nessa fala a frase, “Ele é da terra assim como eu” e “é da nossa natureza ser da 

terra”, merecem ser destacadas, pois demonstra que a existência do sujeito está relacionada 

e subordinada a ligação com a terra. A ligação é tamanha que por mais que se passe longos 
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anos distante da terra nunca se esquece de como lidar com ela, pois isso faz parte 

constitutiva do seu ser, ou seja, da sua identidade. Assim viver fora da terra é ter uma vida 

apartada da realização da sua natureza como coloca o senhor “Adelmo”  11: 

 
O cara quando sai da terra perde um pouco da sua natureza, do seu jeito de ser. O 

cara fica desajeitado, em todo lugar ele se sente estranho, não encontra paradeiro, 
tá sempre querendo mudar de lugar, num se aquieta, parece que nada tá bom, que 

serviço nenhum dá certo. Em quase dez ano morando na cidade fui motorista, 

eletricista e carpinteiro, nunca consegui nada na vida, sabe por que? Nunca fiz 

nada disso por gosto, mas por precisão. Quando o cara trabalha por gosto a coisa 

é outra. 

 

 A terra é o local da realização plena e onde é possível vivenciar os elementos da 

vida camponesa inscritos em sua memória e que não os abandona mesmo vivendo nas 

cidades. Nas cidades é possível observar a vivência desses elementos, mas quando esses 

sujeitos voltam para a terra eles têm a possibilidade de retomá-los, não de forma repetitiva, 

mas a partir da reinterpretação e vivência na perspectiva do momento em que vive. Na fala 

de dona Catarina é possível identificar esses valores, 

 
Se hoje, por exemplo, vou fazer uma comparação, eu não tenho nada aqui em 

casa, seis chegando aqui: Oh dona Catarina nois veio hoje almoçar aqui. Eu não 

tenho nada, só tenho frango e mandioca. Eu cozinho uma panela de mandioca, 

mato um punhado de frango caipira, quem não come? (risos) Não é memo! Isso 

meu Padim Ciso falava: Filhos planta o feijão de pau e a mandioca. Feijão de 

pau é esse feijão que tá aí (aponta para a frennte da casa onde se encontra 

plantado o feijão) e a mandioca. A mandioca que mata a fome do povo. 

 

 E o depoimento de dona “Telma” segue a mesma lógica quando ela fala dos 

animais do lote e da relação com os vizinhos, 

 
Porco todo mundo tem que ter. Porco é fartura, e, além disso, ele cisca prá frente, 

ajuda o dono a ir para frente também. Ainda mais se tem galinha, ai tem que ter 

porco de quarque jeito. Por quê? Porque a galinha cisca prá traz, se tiver só 

galinha o dono num vai pra frente. Pode andar esse assentamento inteirinho que 

a senhora num vai encontra um lote sem porco! Quando o marido da Toninha 

vem ajudar a matar o porco é festa! Nós faz comida junto, armoça junto, a 

molecada faz aquela farra e eles ganha a carne, né? Isso é nosso costume aqui, 

né? Bão acho que tudo lugar é assim. [...] quem ajuda a matar o porco tem que 

ganhar senão, quem não dá atrai pobreza. 

 

 Ambos os relatos trazem a tona elementos fortes do mundo camponês. Na fala de 

dona Catarina é possível observar dois fatores principais: a acolhida e a religiosidade. Ao 

dar o exemplo de como é abundante a vida no sítio ela acaba por demonstrar um valor para 

os que vivem no campo, a acolhida aos visitantes com abundância de comida. Nota-se que 

ela diz, “matar um punhado de frango”, ou seja, caso fosse fazer comida para as visitas 

matar-se-ia em grande quantidade. E para fechar sua fala ela evoca padre Cícero, pois 
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baiana que é ainda conserva sua devoção ao santo popular e aos seus ensinamentos. E a 

religiosidade é um dos maiores valores cultivados no meio rural. Uma religiosidade que, 

em muitos casos, não está diretamente ligada às regras e doutrinas oficiais da Igreja 

católica romana, mas respeita a lógica e as necessidades das pessoas que eram e são pouco 

assistidas por padres em zonas rurais. 

 A colocação de dona “Telma”, ao falar sobre as criações no lote revela muitos 

valores da cultura rural como a superstição, a solidariedade vicinal e o costume. A 

superstição em relação ao porco que cisca para frente em relação a galinha que cisca para 

traz. Assim se só tiver galinha o dono não vai para frente. A solidariedade vicinal, que é 

característico nestes ambientes, em que o vizinho vem para ajudar no lote, neste caso para 

matar o porco. O fato, porém, é encarado como festa que é celebrada com almoço 

oferecido a toda família do que realiza a ajuda, e  ainda se leva um pedaço do porco. Tudo 

isso é nosso costume, afirma dona “Telma”. Neste sentido Silva (2004, p. 47) diz que é 

necessário para se entender estas particularidades levar em consideração, 

 
à relação estreita com a natureza, advindo daí várias culturas – cabocla, caipira, 

caiçara, gaúcha – segundo a localização geográfica. A itinerância, que 

caracteriza suas trajetórias, não demoliu totalmente os traços culturais do modo 

de vida de antes. A simbiose homem/natureza não é produzida somente por meio 

do conhecimento, do saber que o homem detém sobre a natureza, mas também 

pelo respeito e até mesmo pela divinização – manifesta por meio de festas 

religiosas, rezas e promessas na época das colheitas. 

 

 Assim, fica perceptível desse modo que a vida nos assentamentos é carregada de 

elementos vindos de uma herança cultural rural. Tradições e costumes que ficaram latentes 

no ser desses sujeitos durante toda a vida que tiveram antes de chegar ao assentamento e 

que no momento em que conquistaram sua terra puderam serem vividos de modo pleno. 

Assim como afirma Silva (2004) a terra é representada como terra-mãe, aquela que nutre e 

que alimenta e é sempre expressa com muito amor.    

 

Estranheza na cidade: “No sitio é melhor!” 

 Dificilmente esses elementos elencados anteriormente são possíveis de serem 

vividos na cidade na concepção dos assentados. Por isso, também está presente em 

praticamente todos os depoimentos o sentimento de estranheza que se tem quando se vive 

na cidade. Os valores urbanos são vistos como algo ruim e a cidade como local cheio de 

perigos. Dona “Lúcia”12 diz o seguinte da sua chegada à cidade: 
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Eu cheguei na cidade, pra mim foi assim [...] uma transformação, eu ter que 

enfrentar tudo aquilo que não era da minha natureza, aquilo que eu nunca tinha 

visto antes na minha vida. Ônibus super lotado. Gente que num se conhece, um 

que desconfia do outro. Num ponto de ônibus ninguém olha de lado, tudo um 

com medo do outro, desconfiado do outro. Se a criança adoece tem que levar no 

médico sozinha, porque o marido está trabalhando de empregado e não pode ir 

junto. Ai tive que aprender a viver aquela vida dura e tão estranha. 

 

 Os elementos elencados como sendo os valores da cidade, individualismo, 

insegurança, solidão, trabalho de empregado, são exatamente o contrário dos valores 

priorizados e elencados como sendo o do mundo rural, como fora visto anteriormente. 

Desde modo, os sujeitos ao se verem na cidade se sentem apartados e não realizados. A 

cidade ainda oferece outros perigos como a violência e as drogas, fato que preocupa muito, 

principalmente por causa dos filhos. Assim, a terra seria a saída para fugir desses 

problemas como fica claro no depoimento de dona “Clarisse”: 

 
Logo que nós chegou em São Paulo nós arrumou emprego. Nós dois trabalhando 

registrado, ele de guarda noturno eu de servente no Hospital das Clinicas. Lugar 

terrível, tinha um colega dos meus filho, novinho de tudo, molecote mesmo, ele 

devia ter 13 anos, ia em casa o danado. Pois ele num matou o próprio pai? Tinha 

outros que mexia com esses negócios de drogas e menina novinha já fazendo o 

que num deve e eu e o marido fora de casa noite e dia. Eu rezava e pensava: que 

é que vai virar dos meus filhos, meu Deus! Quando deu certo de nós ir prá 

Campinas já fiquei mais aliviada. [...] Lá já foi um pouco melhor, mas 

continuemo trabalhando muito fora de casa eu e o marido, até que era emprego 

bom registrado tudo. Em Campinas nós compremo um terreninho e já tinha 

construído uma casinha, quando apareceu aquele pessoal perguntando quem 

queria terra, quem que tava interessado em participar de umas reunião que era o 
pessoal do MST e da igreja que tava fazendo e coisa e tal. A senhora sabe que eu 

num pestanejei, nem nunca tinha ouvido falar neste tal de MST, o que eu sabia é 

que queria terra.  

 

 É possível identificar na fala mais uma vez a questão de se trabalhar de empregado 

e o quanto isso impossibilita a convivência e a participação na educação dos filhos. 

Todavia, o que é mais forte na fala é o medo das drogas e da violência e na possibilidade 

desses fatores atingirem os filhos. Percebe-se uma grande preocupação na educação dos 

filhos em um ambiente de violência e de drogas e de valores negativos. A única saída para 

esses problemas é claramente apontada por “Clarisse”, voltar para a terra. Ela reconhece 

que a terra seria o único lugar em que poderia educar os filhos livre desses perigos. É 

importante ressaltar que ela diz que nem mesmo sabia o que era o MST, mas o que ela 

queria era terra. Essa fala deixa muito claro que ela enxergou no movimento a 

oportunidade de conquistar um sonho: voltar para terra. Esse sonho de voltar para terra está 

povoado por um ideário de que a vida no campo é livre das desventuras da cidade. É neste 
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sentido que dona Catarina responde ao ser perguntada se é melhor a vida no assentamento 

ou na cidade: 

 
No sitio é melhor! Porque no sitio você é oh (inclinasse e começa a contar nos 

dedos) aqui você tem liberdade, você tem sossego, você planta abobrinha, você 

planta uma mandioca, você cria um frango, você cria um porco, você tem uma 

galinha, você tem de tudo. Tudo que você quer, comer uma abobrinha vai ali que 

tem (olha para fora e aponta com a mão), você come fresquinha. (pausa) Né!  

Você tem um horta, tem uma cebolinha, tem isso. Então cê tem.  

 

 A fala de dona Catarina mais uma vez mostra os valores do campo e pelo qual esses 

homens e mulheres lutaram. Na verdade quando eles se colocaram em luta por um pedaço 

de chão eles na verdade prosseguiam esses valores que se encontravam inscritos em seus 

projetos de vida. Entretanto, esse processo de luta não é feito sem aprendizado político e 

por mais que não se saiba o que é o MST, como disse dona “Clarisse”, quando se integra a 

luta é inevitável o processo de conscientização. Mesmo que essa não signifique, e quase 

nunca significa a virada por ideais de transformação da estrutural social. Outra fala de dona 

Catarina é reveladora neste sentido.  

 
Olha, eu vou falar prá vocês quem mora na cidade tá com o pano no zoio 

(pausa). Porque a reforma agrária ensina muita coisa (pausa). Ensina muita coisa 

prá gente. A gente quando mora na cidade, a gente acha que não tem direito a 

nada, só tem direito de trabalhar, mas é mentira, a gente tem direito a tudo. Se 
não tivesse direito nos não tava aqui (eleva o tom da voz, senta na ponta do sofá 

e gesticula). Se acha que se nos não tivesse direito nessa terra o exército já não 

tinha tirado nois daqui. Porque a bíblia fala, num tá escrito a terra é só pra 

fazendeiro (abranda a voz). A terra é pra nós todos. Deus deixou prá nós todos. 

Não tem escritura nenhuma a terra é nossa, é por isso que nós tamu aqui, por que 

eles sabem. Porque se não soubesse nois não tava aqui não, mas precisa ter muita 

coragem e fé pra fazer o serviço que nos fez. 

 

 Viver na cidade é estar cego para os benefícios que se tem com a vida no campo. E 

acima de tudo, o processo de luta é um momento de conscientização dos direitos que se 

têm aspecto que quem fica na cidade não é capaz de ver segundo dona Catarina. A reforma 

agrária ensina que a terra é um direito, entretanto, o que os move e que os faz suportarem 

as pelejas do acampamento e as dificuldades de se estruturar no assentamento são os 

valores que trazem como projetos de vida.  

 

Apontamentos finais 

Diante do apresentado é possível perceber que os elementos mobilizadores para 

inserção na luta não estão ligados a questões financeiras ou políticas, mas sim em fatores 

que mobilizam uma herança cultural inscrita em suas memórias.  Para estes sujeitos a terra 

é vista como um valor de uso, sem uma conotação mercantil e mercadológica. A terra é 
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vista como o lugar bom e seguro, “o paraíso”. E ter acesso a ela é ter trabalho livre, é 

garantir casa, comida, saúde, paz e tranquilidade, enfim, é ter uma vida mais plena e digna 

que comporta uma maneira de ser e estar no mundo que permite um existir próprio pelo 

qual vale a pena lutar. A terra e o significado da luta não se resume a posse de um pedaço 

de chão, mas a defesa da própria vida. E mais que isso, à defesa de um projeto de vida, que 

não é exclusivo de um indivíduo, mas que é partilhado com a coletividade. Assim, lutar 

pela terra significa realizar um projeto de vida que não está necessariamente ligado as 

questões lógicas e racionais, mas sim ligadas a elementos simbólicos que fazem parte de 

sua memória como define Silva (2004), 

 
As ações dos indivíduos não contêm apenas elementos racionais. Um conjunto 

de simbolismos – mesclado às representações afetivas, inconscientes ou não – 

integra e demarca valores e crenças, que compõem o mundo real, vivido e 

experimentado pelos indivíduos. (SILVA, 2004, p. 56) 

 

É a memória coletiva inscrita na vida dessas pessoas que se realiza com o contato 

com a terra. Esta profunda ligação com a terra e grande respeito a ela garante algo que para 

eles é essencial e pelo qual vale a pena lutar e se arriscar: autonomia e liberdade.    
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diversos ambientes e que ficam guardados na subjetividade dos sujeitos. (HALBWACHS. 2006, p. 69) 

3 Centro de Pesquisa e Estudos Agrários da Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília. Coordenado 

pela professora Mirian Lourenção Simonetti. 

4 Otávio, depoimento recolhido por mim junho de 2011. A particularidade deste depoimento reside no fato 

dele não ter sido gravado, mas sim ser fruto de anotação posterior a uma conversa despretensiosa a beira do 
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açude do seu Otávio em seu lote na fria manhã de 12 de junho de 2011. Aqui foi-se utilizado o recurso da 

técnica do caderno de campo. 
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