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A espacialização do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e sua 
territorialização é um processo dinâmico, determinado pela exclusão sócio- 
econômica pela qual passa grande parcela da população do país.

Essa parcela excluída busca, por intermédio do movimento social, sua re- 
inserção na sociedade através da conquista da terra, vista como objeto e meio 
para o resgate da vida.

Esses excluídos constituem uma heterogeneidade nos espaços de 
socialização dos assentamentos, engendrados pelo movimento social e, embora 
originados dos mesmos fatores de exclusão, refletem realidades territoriais e 
culturais variadas.

A mescla de origens de vida distintas desenvolve uma socialização rica no 
processo, que apresenta dificuldades, mas também possibilidades de socialização.

As concepções desenvolvidas neste trabalho são apresentadas a partir de 
um estudo de caso: o assentamento Nova Esperança 1, em São José dos 
Campos. Desta forma, algumas idéias devem ser relativizadas e circunscritas à 
área de estudo.

Fatores locais influenciam no processo de territorialização do MST e dos 
assentados, tais como: o desejo pelo reconhecimento, a importância do vínculo 
familiar, as noções de liberdade, além da influência da organização sócio- 
econômica capitalista. Esses fatores desenvolvem conflitos sociativos que marcam 
a construção permanente do movimento social, de suas estratégias e a 
compreensão dos trabalhadores do processo político.



ABSTRACT

7

Key Words: Conflicts; Recognition; Commune of Land; Individualism; Territorial 
distribution.

The spatial distribution of the Landless Peasants Movement, “Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, and its territoriality is a dynamic process, 
and determined by the social-economical exclusion which affects a large number of 
the population of the country.

This excluded portion searches through the social movement its reintegration 
into society by the conquest of land, which is seen as an object and mean for the 
recover of life.

The excluded ones constitute a heterogeneous mass in the spaces of 
socialization of the settlements, grouped by the social movement and, even though 
originated by the same factors of exclusion, reflect territorial realities and varied 
cultures.

The mixture of distinct life origins develops rich socialization in the process, 
which presents difficulties, but also promotes sociability.

The conceptions developed in this work are presented based on a study 
case, settlement “New Hope 1”, “Nova Esperança 1”, in São José dos Campos. 
Thus, some ideas shall be seen with relativism and circumscription to the field of 

study.
I consider, in this work, that local factors influence the process of territoriality 

of “MST” and of the settlers, such as the desire of recognition, the importance of the 
family ties, the notions of freedom and of the influence of the social economical 
capitalist organization. These factors evolve into social active conflicts that mark 
the permanent construction of social movement, of its strategies and the 
comprehension of laborers of the political process.
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"Neste Brasil, de tantos José (s) e de tantas marias, o país marcado por 
tantas injustiças, de tantas marias chorando o pranto do desengano, do prato 
vazio, que levaria força aos pequenos cidadãos que um dia poderiam construir um 
mundo solidário.

De tantas marias enganadas pelo desemprego, pela dor da fome. Das 
tantas marias que ganham suas vidas enlaçadas a um carrinho de ferro velho.

Aquela Maria que, simples e humilde, passa nos portões pedindo um pouco 
de misericórdia, de compaixão pelo um único restante de migalhas que caiu do 
banquete do velho fazendeiro.

Um dia, uma pequena Maria, de pequena estatura e de grande coragem, já 
desesperançada com tanto sofrer, conheceu o ideal libertário do MST. Desde 
então a Maria excluída, humilhada, tornou-se conquistadora de novos horizontes, 
de sonhos que um dia pareciam ter se perdido no tempo, mas que retornaram 
como o auge da vitória de uma imensidão mais além.

Hoje agradeço aos tantos josés e tantas marias que derramaram seu 
sangue nas lutas para conquistar e resgatar tantas vidas perdidas.

A pequena Maria hoje agradece ao MST, que um dia veio trazer liberdade 
aos seus sonhos, veio quebrar as cadeias do cativeiro dos latifundiários, porque, 
afinal, a luta pela justiça continua.

Obrigado às tantas marias. Obrigado pela coragem, pela determinação e 
pelas suas lágrimas que regam as sementes, que deitam no berço da mãe 
natureza e que, nos seios quentes e ávidos, respondem com lindas ramificações, 
que dão desenvolvimento ao nosso querido Brasil."
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Entender um território com suas diversas dimensões, elementos e 
componentes é uma tarefa extraordinária. As nuances relacionais que envolvem 
tempos-espaços diversos, em um mesmo ambiente, levam a uma incompletude na 
compreensão do todo. Desta forma, o território é uma construção permanente, pois 
suas paisagens são edificações humanas e refletem as construções de espaços de 
socialização que, em última instância, derivam das relações da sociedade 
envolvente1. Como nos diz o Professor Ariovaldo Umbelino em suas aulas, as 

relações sociais de produção e o processo contínuo e contraditório de 
desenvolvimento das forças produtivas dão configuração histórica e especifica ao 
território. Específica também pretende ser a proposta de território do MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Esta sociedade, a capitalista, marcada pelo domínio do mercado, 
transformou sujeitos, trabalhadores inseridos na exploração da produção, mas 
sempre sob a ameaça da exclusão, que procuram momentaneamente se adequar 
às suas exigências e seguindo, nas próprias contradições sociais, a busca pelos 
seus espaços-família2. Tal luta, aparentemente individualista, deságua na 

construção de associações conservadoras, rebeldes, transformadoras e 
revolucionárias. A reconstrução do modo de vida passada mescla-se com a vida 
presente, culturas são transformadas, bem como costumes e habitus que aportam 
em novos significados.

A distância entre um território conquistado e em conquista é aparentemente 
imperceptível. A territorialização desejada por um processo de luta ocorre 
concomitantemente à desterritorialização de algo ou de alguém.

1 Ao mesmo tempo em que o homem não se auto-identifica, mas aliena-se nos elementos que 
erguem a sociedade, é produto de suas condições. São reduzidos ao estado de coisa, enquanto as 
coisas adquirem por sua vez, na sociedade capitalista, qualidades humanas.
2 Na área de estudo, os sujeitos envolvidos buscam seus espaços de socialização no 
assentamento, determinados pelas relações entre os grupos, para realizar os seus sonhos de vida. 
Esses sonhos passam tanto pela reafirmação da família existente como pela ampliação dessas 
relações, ou mesmo da família que será formada pela primeira vez, como núcleo importante de 
organização e decisão do assentamento e de concretização dos projetos idealizados na suas 
histórias de vida.
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A territorialização é um processo inacabado e permanente, estejamos falando 
de um território dominado por um Estado, onde as percepções de transformações 
físicas são muitas vezes lentas, ou de territórios menores, disputados no interior de 
um Estado, como o assentamento, à mercê de diversas forças que o disputam, e 
onde se descortina, com maior visibilidade, os conflitos por seu controle e a 
existência da sobreposição do passado e do presente (o território do amanhã, do 
hoje e do ontem).

Entender a construção de um assentamento no momento dos 
acontecimentos, procurar desanuviar a paisagem sem ter idéia do que se 
encontrará no próximo cenário, desconhecendo o caminho, pois a territorialização 
e espacialização são dinâmicas imprevisíveis, torna-se ainda mais complexo, 
porém é no rompante dos fatos que podemos pelo menos ter a certeza de que a 
pesquisa é um processo, uma atividade inacabada, incompleta, contestável, mas 
um grande aprendizado.

O trabalho realizado, em particular de campo, é dinâmico, e questões 
descritas hoje já não são frequentemente encontradas amanhã, dissipando-se nos 
momentos históricos e retornando na dinâmica do movimento.

Compreendemos que, para além da pesquisa, um projeto de movimento 
político-social-territorial, construído simultaneamente aos episódios que o justificam 
é cheio de percalços inerentes aos fatos e às relações globais do local.

Tentar sempre deve ser o método primaz frente aos obstáculos que se 
mostram, testando a resistência, a paciência e, por vezes, apresentam-se 
praticamente intransponíveis. Essa realidade serve tanto para quem pesquisa, 
como para os esforços dos sujeitos e do movimento social.

A idéia inicial em relação ao tema deveu-se a preocupações que julgamos 
importantes, no sentido de compreender a luta de alguns movimentos sociais e 
sindicais pela conquista de suas reivindicações, particularmente os que afirmavam 
possuir um projeto revolucionário.

Por alguns anos observamos, e estivemos diretamente, em algumas formas 
de organização dos trabalhadores, como sindicatos, partidos, associações etc., 
sentindo as suas dificuldades de arrancar conquistas mínimas do capital.
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3 Tais como a origem cultural e a reificação, onde a mercadoria transforma-se em caráter objetivo 
da vida dos homens.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, busca uma nova 
territorialização da estrutura fundiária rural do país e, embora possua o objetivo 
geral da terra para trabalho, não se caracteriza como os movimentos de lutas 
especificas, a exemplo dos sindicais. Nesse aspecto, são os excluídos pelo capital 
o seu público principal e sua reivindicação, com um conteúdo de inclusão, ecoa 
seu projeto e discurso para distintas camadas da sociedade e dos trabalhadores.

Embora o crescimento do MST e de outros movimentos que procuram 
apresentar as mesmas reivindicações seja visível nestes anos, a sua 
espacialização e territorialização também enfrentam problemas, o que pode ser 
relacionado ao fato de tratar-se de um movimento em construção permanente.

Não foram poucos os momentos nos quais as ações precipitaram-se em 
propostas equivocadas, isolacionistas e mesmo corporativistas de algumas 
entidades. As reflexões correspondiam a tentar entender as possíveis causas para 
as derrotas, como a de que o movimento não se encontrava amadurecido para as 
conquistas.

Essa explicação surgia, por parte das direções, como expressão da 
dificuldade em julgar os problemas enfrentados pelos movimentos reivindicatórios.

A distância entre as lideranças e seu discurso politizado, cooptador, 
centrista e o objetivo imediato daqueles que fazem o movimento parecia ser a 
grande causa dos problemas internos dos movimentos. A estrutura organizativa, 
nem sempre democrática, que separa direção-entidade e os indivíduos também 
contribuiria para o enfraquecimento de um movimento, para o distanciamento dos 
sujeitos da organização e para a desespacialização da luta.

A precipitação citada parecia-me o efeito de uma conjuntura que envolve 
tempo-espaço, onde outros elementos3, a favor ou contra, funcionam numa relação 

contraditória, positiva e negativa para o movimento.
No decorrer de uma trajetória de anos de trabalho, atividade política e 

estudo, deparei-me com o desenvolvimento de uma organização de luta 
diferenciada e nova em sua forma de atuar e de envolvimento das pessoas: o 

MST.
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"Embora as relações travadas no campo possuam uma dinâmica que 
extrapola as determinantes locais, cada vez mais se torna necessário entender as 

variáveis gestadas no conflito de interesses locais que conferem à totalidade 
histórica nuanças especificas." (Almeida, 2003:36).

Retomando, nesse sentido, o projeto do movimento tem de se adaptar 
cotidianamente a realidades distintas para organizar os espaços de socialização4 
que se desenvolvem no assentamento entre os assentados e o MST.

Tentamos compreender os elementos presentes na territorialização do MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e quais fatores são 
responsáveis por uma possível perda de espaços e territórios do projeto da 
entidade, e mesmo dos assentados, neste momento.

Os processos que culminam em divisões, rachas ou desterritorialização da 
entidade não são apenas determinados por uma escala nacional ou internacional 
dos conflitos entre o capital e a luta dos trabalhadores, embora importantes e 

fundamentais. Entretanto é na escala local, na heterogeneidade do assentamento, 
na dificuldade em conciliar o projeto do MST com os desejos imediatos das 
famílias dos trabalhadores, excluídos em luta pela terra de trabalho, que podemos 
encontrar outra explicação para grande parte das dificuldades em transformar o 
fragmento do território em conquista do capitalismo, em um fragmento territorial em 
que se esteja construindo uma reforma agrária e sociedade socialista. Essa 
dificuldade é enfrentada diariamente na perspectiva de construção da reforma 
agrária anticapitalista como um trunfo para o projeto de sociedade do MST.

4 Fernandes (1997:227-241), trabalha com os conceitos de espaços, comunicativo, interativo, de 
luta e resistência na construção do espaço de socialização política durante a formação do 
movimento. O autor apresenta três dimensões dos espaços de socialização política: o espaço 
comunicativo, que é a primeira dimensão do espaço de socialização política construída no processo 
de organização social"; o espaço interativo, que é fundamental para o processo de construção do 
conhecimento, na formação dos sujeitos e para o avanço da organização do movimento social"; o 
espaço de luta e resistência ,que "é a manifestação pública dos sujeitos e dos seus objetivos. Esses 
espaços estão sempre em disputa por entidades, partidos e frações organizadas que atuam no 
interior do assentamento. Os espaços de socialização são engendrados atualmente, no 
assentamento em estudo, como resultado das necessidades dos assentados em desenvolver uma 
nova etapa de ação política pela conquista de créditos para moradia, energia, estrada, produção, 
educação e lazer. Desta forma, a socialização é um processo dinâmico no qual a adesão ao projeto 
político depende da possibilidade imediata de uma conquista. A situação permite afirmar que não



18

Assim, ao mesmo tempo em que se parte da hipótese de um possível 
desvio5 que pode levar ao isolamento de um projeto do MST, existem outros 

elementos a ser considerados. Em síntese, o primeiro diz respeito à realidade 
externa dos agentes oposicionistas a qualquer movimento de ordem política e 
sócio-sindical. Tais elementos são tanto o Estado, como o mercado e o capital com 
suas entidades representativas. Outro elemento parte da distância que há entre a 
luta pelo objetivo imediato e o projeto de sociedade defendido por determinadas 
organizações sindicais, sociais etc. Podemos, entretanto, acrescentar elementos 
ligados aos sujeitos e às famílias envolvidas: o individualismo, como sinónimo de 
liberdade/autonomia de vida, e a busca pelo reconhecimento.

A distância entre a direção dos movimentos sócio-sindicais e seu discurso, 
em geral politizado, cooptador, centrista, e o objetivo imediato do sujeito-indivíduo, 
parecia, no início desta pesquisa, a grande causa de seus problemas internos, mas 
hoje há que se considerar as particularidades; inserindo, nessa forma de análise, o 
indivíduo, a família, o trabalhador em luta pela terra, como sujeito principal de um 
processo contínuo e complexo, influenciado pelas relações estabelecidas na 
socialização do ser, seja essa socialização fruto da construção da sociedade maior 
que nos cerca ou dos projetos de sociedade objetivados pelos movimentos sócio- 
territoriais.

há um monopólio da territorialização por parte do MST, e o assentamento torna-se um território de 
disputa entre entidades políticas e grupos organizados por elas ou em oposição às mesmas.
5 Em relação às causas desses desvios, D'lncao e Roy (1995) trabalham com a idéia de 
reprodução das relações de dominação da vida entre os assentados. Tal situação estabeleceria, 
por parte das lideranças, práticas autoritárias e coercitivas, criando um ambiente inadequado à 
ação política do assentamento na luta do movimento social. Nesse mesmo sentido, no caderno de 
Cooperação Agrícola 7 da CONCRAB, estão expostas algumas preocupações políticas com a 
organização dos assentamentos. Entre elas, destaca-se a inquietação com o clientelismo de alguns 
dirigentes que, ao assumirem a titulação de presidentes de associação ou de cooperativas do 
assentamento, repetem os métodos dos chefes, caciques, coronéis, patrões com os demais 
assentados e alimentam na base essa dependência e essa relação."(1998:26).
Em outra linha, mas expondo questões que poderiam se relacionar aos desvios citados, Mitidiero 
(2003), afirma que o individualismo familiar e o comunitarismo são características que os 
camponeses estão reproduzidos nos assentamentos, entrando em choque com as propostas 
levantadas pelos movimentos sociais. Por isso, a maioria das experiências de produção coletivas 
levadas à prática pelo MST fracassou, pois não consideraram a dimensão familiar do camponês. 
Justo (2003), apresentando um pensamento semelhante a Mitidiero, diz que um dos grandes 
problemas no interior do assentamento a provocar conflitos é o desencontro entre o modo de 
produção familiar e o modelo de produção em coletivos.
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Esses ingredientes, ou elementos, das relações conflitivas, protagonizam-se 
no assentamento.

Entendemos, assim como Fernandes (2001), que os movimentos possuem 
definições distintas, porém todos objetivam a conquista do espaço. Aceitamos a 
idéia de que os movimentos sociais ou sindicais são movimentos pelo controle do 
espaço. Alguns movimentos, como o MST, lutam, entretanto, por um elemento a 
mais, ou seja, o controle do território. Essa ação, que pode ser o objetivo de 

diversos movimentos, como foi a dos bolchevistas na Rússia, torna-o um 
movimento sócio-territorial. O trunfo está em promover a territorialização, que por si 
só é uma ação revolucionária, entendida como etapas e estágios, a qual se 
desenvolve como um processo de relações de diferentes escalas e que não possui 
um tempo finito. Assim, existe um processo revolucionário, mas com várias fases.

Compreende-se, dessa forma, que uma estrutura tradicional também pode 
conter algo de revolucionário, como um processo de sublevação e organização, na 
medida em que luta contra o domínio de uma estrutura que procura se impor, como 
a capitalista, e que promove um rompimento numa ordem tradicional (costumes), 

como a camponesa.

"O assentamento é o momento da territorialização iniciada na luta pela terra, 
e inclui as lutas posteriores que se desenvolveram a partir de sua organização. É 
uma fração do território conquistado pela luta, em que o governo formaliza o 
estabelecimento das famílias nos seus respectivos lotes. Daí advém, também, uma 
série de conflitos, entre interesses não coincidentes. Entre as lideranças do MST, 
que propõem a produção coletiva no assentamento, e os camponeses, que 
preferem a produção individual; entre camponeses e técnicos dos governos, devido 
à tutela que exercem sobre os trabalhadores desde a formalização do 
assentamento; com o governo, para que viabilize as condições de infra-estrutura e 
materiais (créditos) para os assentados; com o mercado e seus comerciantes. 
Portanto, o assentamento é o lugar da realização da vida e um campo de 
diversidades e conflitos, mas também de grande sociabilidade." (Simonetti, 

1999:71- Grifo nosso).
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"É importante ressaltar que tanto essa forma como essa estrutura estão em 
movimento, portanto, elas se transformam no dia-a-dia." (1999:83-84).

No Vale do Paraíba paulista, em São José dos Campos, local do nosso 
estudo, a organização interna do assentamento Nova Esperança 1 era constituída 
inicialmente pelos núcleos de afinidades pessoais, em que cada um elegia 
representantes para a discussão sobre os problemas do assentamento. Entretanto, 
em Taubaté, no assentamento Manoel Neto, atualmente em construção, essa 
forma de organização foi abandonada, pois se avaliou que há necessidade de

As alternativas organizativas prevêem diferenças, além de uma grande 
possibilidade de mobilidade interna na luta pela territorialização. Fernandes, ao 
analisar a forma de organização do MST, escreve:

Lutando pela conservação de seus modos de vida, o tradicionalismo atua 
resistindo ao domínio de uma nova ordem, como descreve Thompson (1987), 
sobre as turbas na formação da classe operária inglesa, ou quando se verifica a 
dificuldade do MST em impor a concessão real de uso para a posse da terra nos 
assentamentos, contra a noção de propriedade que os assentados possuem.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra sugere uma forma de 
organização e de luta não apenas para se alcançar o objetivo imediato dos 
trabalhadores rurais, a terra, mas também para ultrapassar esse limite na 
conquista do território capitalista, característica de um movimento cujo projeto é 
mudar a lógica do económico que o engendrou, podendo enfrentar como obstáculo 
importante o caráter reformista que a luta pela terra pode assumir, particularmente 
quando os trabalhadores, influenciados pela idéia da posse simples da terra, 
desenvolvem a crença de que a luta termina quando se chega à terra.

Como escreve Simonetti,

"A territorialização do MST acontece por meio da ocupação, apropriação, 
conquista da terra, e no seu desdobramento em outras lutas e conquistas." 
(1999:70).
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acelerar os debates e aumentar a participação política dos assentados, o que não 
seria possível se fosse adotada a forma de organização existente inicialmente no 
Nova Esperança 1. Assim, decidiu-se pela organização dos assentados em grupos 
de dez famílias por afinidades de produção, com cada grupo apresentando um 
representante para a discussão no coletivo do assentamento, sendo que este 
poderia ser substituído a critério das famílias.

A convergência de acontecimentos, de escala internacional e nacional, 
contextualiza a situação de exclusão histórica pela qual passa a população 
integrada à economia capitalista.

O trabalho a seguir foi elaborado procurando ressaltar as preocupações 
citadas anteriormente. Assim, os capítulos foram estruturados na perspectiva de 
responder, ou pelos menos tornar mais claras, as questões apresentadas.

O capítulo 1 relata os objetivos pretendidos, a metodologia desenvolvida e 
as dificuldades encontradas para a construção e o desenvolvimento da pesquisa 
teórica e prática.

No capítulo 2, discutem-se as teorias utilizadas para a construção do 
pensamento, sem perder de vista a influência da ideologia da propriedade, 
destacando-se a importância do reconhecimento, do individualismo e do conflito 

interno na territorialização e desterritorialização dos trabalhadores e do MST.
No capítulo 3, após um breve relato sobre a história do movimento social, os 

problemas que o engendram e a conjuntura nacional e internacional, são 
abordados os meandros internos na construção do projeto do MST no 
assentamento no Vale do Paraíba Paulista, com base em estudo de caso e nas 
contradições existentes entre suas ações e os anseios dos assentados.

No capítulo 4, são apresentados alguns elementos conflitivos na construção 
política do fragmento do território capitalista em conquista e as iniciativas para 
efetivação do domínio desse fragmento territorial pelo MST, particularmente nas 
proximidades dos grandes centros urbanos.

Dessa preocupação, em construir o território e manter o seu controle, surge 
proposta, recente e em debate, elaborada por um grupo do MST do Estado de
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São Paulo, da construção da Comuna da Terra6, que denominamos Comunas, pois 

não há uma pré-determinação de homogeneidade no desenvolvimento dos 
assentamentos sob a denominação de Comuna.

A proposta em si, a Comuna da Terra, decorre da preocupação do 
movimento em garantir o controle geopolítico do território disputado, rumo à 
construção de um novo modelo de sociedade.

O capítulo 5 inicia-se por uma caracterização geral da área de estudo, 
através da análise dos elementos contraditórios e conflitos internos, influenciados 
pela estrutura capitalista, e do histórico de luta pela terra como fator de 
socialização e de auto-identificação dos sujeitos como excluídos. A partir dessa 
condição, procuramos analisar a territorialização em curso dos assentados e do 
MST, agora sob a égide da tentativa de implantação do projeto de Comuna da 
Terra.

6 Trata-se de uma proposta de organização de assentamentos próximos aos grandes centros 
urbanos, em lotes com áreas pequenas, às vezes inferiores ao módulo rural local, para uma 
população, não necessariamente camponesa, e que precisaria de uma readaptação ao trabalho e à 
vida no campo. Trataremos das principais idéias da Comuna no capítulo Sem Terra: a conquista de 
um território.



CAPÍTULO 1
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Capítulo 1 - As referências e os caminhos

1.1- Intenções
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"(...) os conflitos se deram em torno da forma de produzir, se havia ou não 

liberdade em torno desse trabalho."(1999:174).

A autora enfatiza que essa realidade provocou distanciamento entre os 
assentados e o MST:

O conflito criado em torno da forma de produzir, gerou uma relação de 
distanciamento entre alguns camponeses (muitos deles foram lideranças nacionais 
e estaduais) e o MSTf.../(lbidem:177)7.

A pesquisa não se inicia no ato do contato com as teorias ou com as 
pessoas, mas no diálogo entre você e o seu desejo.

Procuramos discutir como os conflitos internos que se estabelecem entre os 

assentados interferem na constituição do espaço do assentamento, e quais as 
implicações desse processo para a territorialização do MST, seu projeto de reforma 
agrária e sua relação com o projeto dos assentados e suas famílias, de modo que 
possamos entender a territorialidade que se constitui no assentamento e a 
incorporação deste à luta pela reforma agrária e por outra sociedade.

Simonetti, em seu estudo sobre o território camponês em Promissão, Estado 
de São Paulo, afirma que:

A construção do território faz parte de uma relação que, de um lado, envolve 
diferentes origens dos sujeitos do processo e, de outro, a necessidade por parte da 
entidade de continuar a controlar as ações políticas na nova etapa de luta com a 

terra.
Tais preocupações aproximam-se, em parte, das considerações expostas 

por Maquiavel (s/d):

7 Situação semelhante, inclusive por outros motivos, foi encontrada no assentamento em estudo, 
como será apresentado no decorrer da dissertação.
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"Quando, porém, se conquistam Estados em províncias de língua, costumes 
e organização diferentes, deparam-se as dificuldades; (...)" (s/d:43).

"Ter unidade não é romper divergências, é ter divergências, mas ter 
unidade é acima de tudo estar presente no projeto, é ter unidade ideológica e 
fundamentalmente unidade de ação."(Assis: 2000:25).

Pretende-se que este trabalho contribua para o conhecimento sobre a 
atuação do MST (pelo menos na área de estudo) sob a óptica interna dos 
acontecimentos, ou seja, a partir dos sujeitos que constroem na prática o processo 

no assentamento.
Trata-se de um estudo de caso, portanto as avaliações contidas devem ser 

relativizadas e consideradas dentro de um contexto local e especifico de um 
assentamento que, no início da pesquisa, era denominado pré-assentamento Nova

A dinâmica do conflito (ou conflitos) que se estabelece pode levar à 
ocorrência do racha quando se torna impossível a existência de uma sociabilidade 

entre entidade e assentados, ou entre os assentados. Dessa posição pode ocorrer 
a separação entre as famílias e o MST e a desterritorialização deste último, ou 

mesmo do(s) assentado(s) em relação ao assentamento.
De outro lado, pode ocorrer uma sociação8 em que o conflito resulta em 

estratégias mais acabadas de controle do território, na tentativa de contemplar os 
projetos iniciais da entidade e/ou dos trabalhadores.

O conflito interno é necessário e inerente à socialização que se dá no 
assentamento para resolver divergências momentâneas, como o caráter da 
produção, da construção das casas, da aceitação de uma modalidade de crédito 

etc., contribuindo para a formação de uma identidade, ainda que ocorra o 
afastamento de alguém ou de um grupo do movimento social. Como atesta Gilmar 
Mauro9:

8 Simmel (1983:122) afirma que toda a interação entre os homens é uma sociação, e assim deve 
ser considerado o conflito.
9 Dirigente nacional do MST.
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Esperança. Com a liberação de crédito e a ajuda técnica intensificada pelo INCRA, 
a partir do governo Lula, tornou-se oficial a denominação de Assentamento Rural 
Nova Esperança 1, cuja designação utilizarei neste trabalho.

Os sujeitos do assentamento são proletários, camponeses de segunda 

geração, migrantes excluídos, expulsos pelo monopólio capitalista da terra. 
Desenraizados do seu local de origem, deslocam-se permanentemente por 
espaços e territórios distintos.

Esses transplantados10 da sociedade moderna são vistos como um "lixo 

social" (Heidemann, 2003:03), com dificuldades de re-incorporação na sociedade. 
Entretanto não perdem o referencial histórico de sua formação, de suas raízes, e 
reconstroem, ou reproduzem, dentro dos limites impostos pelo real, suas 
identidades, seus costumes e tradições11 híbridas, pelo processo de 
transculturação12, originando concepções diferentes de organização e de trabalho.

As relações que se desenvolvem no assentamento seguem as 

necessidades originadas no seio da família, quase como um conteúdo "genético- 
hereditário"13, não perdido da memória pelo tempo, mas transformado pelas novas 

relações construídas, como transculturação.

Embora tenhamos um outro significado dos costumes e tradições dado pelo

10 Sobre o conceito de transplantados e desenraizados aplicados à compreensão do significado do 
processo migratório para o sujeito que migra, ver Todorov (1999:24).
11 Shanin (1980:46-47) nos apresenta seis categorias de características pelas quais se distinguem 
os camponeses: a organização económica por formas extensivas de ocupação autónoma, pelo 
controle dos meios de produção, subsistência e qualificação ocupacional multidimensional; os 
padrões e tendências da organização política de intermediação e apadrinhamento; normas e 
cognições típicas; as unidades básicas e características de organização social e seu 
funcionamento; a dinâmica social; as causas e os padrões fundamentais de mudança estrutural. 
Entenda-se, relativizando o contexto e o ambiente, que algumas dessas características, podem ser, 
pelo menos parcialmente, reproduzidas no urbano ou no assentamento. Relacionado ao mesmo 
assunto, a professora Carmen Junqueira, do departamento de Antropologia da PUC/SP, em 
entrevista concedida em 19/08/2003, entende que o contexto da solidariedade, influenciada pela 
violência e pela periferização da população no urbano, contribui para esse resgate, embora 
compreenda que a inclusão progressiva à sociedade moderna elimine paulatinamente esse resgate 
do passado.
12 Aquisição de um novo código cultural, no contato com outras formas de expressão cultural, sem 
que o antigo tenha se perdido (Todorov, 1993:26).
12 No sentido de que as regras sociais, os compromissos, a palavra empenhada, são conteúdos 
formativos apreendidos no seio de uma comunidade e transmitidos por gerações.
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"Não, não. Porque eu tenho muito trabalho aqui, eu posso ajudar o 

movimento qualquer momento que precisar, mas voltar não, porque eu tenho muito 
trabalho, hoje eu ‘tô’ cuidando de uma terra, de uma roça que é a minha

14 Denominamos transespacialidade o processo em que os espaços de socialização originais, 
construídos na luta pela terra, são transformados e adquirem uma identidade na qual pode ocorrer 
uma fusão entre o projeto do MST e as idéias dos assentados sobre o assentamento e o 
movimento social. Como consequência, temos espaços sociais transformados no seio das divisões 
que podem surgir na nova etapa: a luta com a terra. A esta situação denominamos de 
reespacialização do movimento, contínua construção, transformação-negação e reconstrução dos 
espaços de socialização.

processo atual, a transespacialidade ou reespacialidade14 não impede a ligação 
do indivíduo ao seu passado social, o qual procura reproduzir no presente.

O projeto político do MST é a base inicial deste trabalho que, de um lado, 
remete à discussão do indivíduo que se transforma no âmbito do movimento social, 
representando uma individualidade no coletivo e, de outro, aos planos e estratégias 
do movimento social que procura englobar os projetos dos primeiros e de suas 
famílias, mas às vezes entra em choque com esses, principalmente quando a 
construção do projeto ideológico não ocorre simultaneamente à tomada de 
consciência das contradições do movimento social (Scherer-Warren, 1984:15-16), 
tanto dos assentados como da direção do movimento.

A entrada na terra implica uma nova etapa deste processo no qual o MST e 

os assentados encontram-se em um momento inicial de elaboração de estratégias 
da luta para conquistá-la. Alguns questionam, a partir de então, a própria 
necessidade de existência do movimento social. Assim, existem diferentes 
entendimentos sobre em que consiste a atuação de um movimento social, seus 
objetivos e destinos, com reflexos entre os assentados após a entrada na terra.

As teses contrárias à existência do movimento social após a conquista da 
terra parecem derivar, tentando se justificar, precipitadamente, de acontecimentos 

esporádicos, como o verificado no acampamento Chico Mendes, em Jacareí, em 
2003, quando um acampado, movido pelo imediatismo da vida, se apropria e inicia 
a produção em uma área pública próxima à rodovia. Acreditava ter conseguido a 
terra e a segurança que essa situação parecia lhe passar. Isto lhe permitiu a 

exteriorização de suas idéias e, refletindo sobre a possibilidade de retorno ao MST, 
comentava:
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“...a ruptura com o regime económico e político inexiste no imaginário dos 

sem-terra. ” (1997:88).

sobrevivência, da minha família e até mais pessoas ‘particular', que necessitam, se 
precisar, é lógico que eu vou fazer uma caridade, vou tirar uma mandioca, vou tirar 
um quiabo, vou dar ‘praquela’ pessoa, certo? Então eu não posso retornar a 
participar fixamente no MST, porque o MST é uma luta, que hoje ‘tá’ aqui, amanhã 
‘tá’ ali, amanhã ‘tá’ lá, e eu tendo que me envolver diariamente, logo, eu tenho que 
ter um cargo lá dentro, eu tenho que ser um coordenador de educação, tenho que 
ser, ou um coordenador de saúde, tenho que ser, tenho que ocupar um cargo de 
liderança qualquer, e eu tenho que estar presente em qualquer momento, em 
qualquer circunstância, eu tenho que estar presente. Então eu não posso, o meu 
tempo não dá, eu tenho que cuidar agora, exatamente daquilo que eu faço que é 
da roça e interesse também do povo, por exemplo, agora eu já fui na prefeitura 
requerer um Box no mercado municipal pra que eu possa trabalhar vendendo os 
produtos. Eu não posso pagar um empregado, e nem tenho condições, nós 

‘pequeno’ não ‘pode’ fazer isso. Então eu tenho que desenvolver, vender o 
produto, tudo, pra ‘mim’ tirar a minha alimentação, então, por esse motivo, eu não 
retorno. Agora ajudar o MST, em qualquer caso que for preciso, isso aí eu posso 
fazer, a qualquer momento estou disponível, não tem problema nenhum." (Sr. 
Eulino de Oliveira Mota, ex-acampado do Chico Mendes, 04/01/2003).

"... é muito provável que desenvolvam-se ‘acomodações’ e um refluxo, como 
já ocorre em alguns estados, onde o Movimento arrefeceu suas potencialidades, 
uma vez reduzidos ao mínimo o número de propriedades passíveis de ocupação 
(que seriam notoriamente improdutivas) e a população mobilizável para as ações

Navarro (1997) afirma que o movimento social termina quando o seu 

objetivo é alcançado, no caso do MST seria a terra, e que o potencial 
revolucionário do MST é ilusório, pois:
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propostas - além de banalizar a sua forma de luta principal (as ocupações), que já 
não desperta a solidariedade do passado." (Ibidem:88).

Mesmo que se admita que o estoque de terras improdutivas não existe, nas 
mesmas dimensões que antes, principalmente nas redondezas dos grandes 
centros urbanos15, e que o MST não possui o apoio popular do passado - fatos que 

se negam com as manifestações e ocupações - as idéias de Navarro carecem de 
sustentação, já que a luta pela terra continua em diferentes etapas, ou porque a 

estrutura que gera o trabalhador sem trabalho e sem terra continua existindo, ou 
porque surgem novas questões a serem superadas, pois o que está em jogo a 
partir desse momento é o controle da terra conquistada, a preservação da 
territorialidade pretendida, e novas relações identitárias que a economia moderna 

capitalista procura incorporar e desestruturar para fazer valer sua lógica de 
reprodução de lucro.

As disputas pela terra engendram o grande conflito entre a territorialidade 
capitalista, a do MST e a do assentado, justificando a continuidade do movimento 

social. Se há possibilidade de ser desterritorializado, o projeto do MST não parece 

que será determinado apenas pela lógica capitalista, mas também e, 
principalmente, na nossa compreensão, pelas contradições que possam existir 
entre a territorialidade de seu projeto político e a territorialidade que os assentados 

desejam, com suas famílias, produzir na etapa de luta com a terra, sob influência 
do mercado e de suas tradições.

Uma possibilidade aberta na discussão desse trabalho é encontrar outros 

elementos que expliquem os conflitos desenvolvidos na construção do objetivo 
principal dos trabalhadores, que se resume, em um primeiro momento, na 

conquista da terra. Esses elementos, a luta pelo prestígio, status ou 

reconhecimento, apresentam, em cada tempo e espaço da história, influência das 
relações sociais e económicas dominantes, mas se destacam nas associações 

locais em desenvolvimento do assentamento pelas famílias que procuram sua 

liberdade.

15 A proposta de Comuna da Terra se opõe a essa idéia, pois propõe a realização e a viabilização 
da reforma agrária em pequenos lotes nas proximidades dos grandes centros.
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“Enquanto no acampamento prevalece um movimento de identificação entre 
os companheiros de luta, apoiado num sentimento de cumplicidade que se origina 
na partilha das dificuldades do dia-a-dia, na fase do assentamento se observa a 

tendência a uma retomada gradativa do modelo de parentesco vigente entre os 
camponeses da região (Marques, 2000:162).”

Há de se pensar, como normalmente se poderia, que a conquista da terra, 
por ser o momento sempre esperado, seria seguido por processos contínuos de 

solidariedade, irmandade e profusão da união política e social dos assentados, 
entretanto não é isso que ocorre.

Trata-se de formas de lutas particulares contra a exclusão e pelo 

pertencimento ao grupo e à sociedade, ou seja, a luta pelo destaque no coletivo é 
também uma forma de mostrar sua existência como incluído social e 
economicamente. As representações desses desejos podem, por algumas vezes, 

se mostrar uma pequena ou grande barreira no caminho do projeto do movimento 
social.

Esse momento de terra em conquista, a qual Fernandes (1999) nos indica 
ser uma conquista da fração do território capitalista, se faz em extrema tensão 

entre os diversos sujeitos, entidades, idéias e projetos que disputam o controle do 
assentamento, remetendo a Raffestin :

16 Essa percepção não decorre no assentamento em estudo, de uma retomada intensa das 
relações de parentesco, mas de sentimento de busca pela propriedade particular como forma de 
pertencimento social e autonomia.
7 Conforme Miranda (1998:46).

As concepções de Marques, embora em uma outra escala local de relações, 
também são perceptíveis, mesmo que parcialmente e sob outra influência, no Nova 
Esperança 116.

Os processos envolvem também uma reconstituição do modo de vida. Essa 
reconstituição na neolocalidade17 é uma relação híbrida entre a influência do modo 

de vida padrão da sociedade capitalista e a revivescência da formação cultural
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"... emerge devido à resistência do assentado para não perder o seu ethos 

camponês — a liberdade."(1998:140).

originária dos assentados envolvidos na luta, com seus códigos, comportamentos, 
crenças, valores espirituais e formas de relacionamento. Estes são marcados pela 

importância da família, empenho da palavra, confiabilidade, e a autonomia nas 
decisões sobre a terra.

Organizados em grupos18, os assentados passam a expressar suas idéias 

reprimidas e “escondidas” durante a etapa de objetivo único, que era a de 
conquistar a terra. "É o momento de colocarem prática seu sonho" (Capataz, 2004, 

assentado do Dom Tomás Balduíno da regional Grande São Paulo do MST).

Nessa nova etapa, no assentamento, temos reunidos, presentes ou não na 
neoterritorialidade, vários dos atores envolvidos ainda na fase de luta pela terra: o 

sem terra - agora com a terra - as entidades governamentais e não 
governamentais, os latifúndios, os apoios - entidades e indivíduos. A relação, 
entretanto, sofre alterações no papel de cada envolvido.

Uma outra discussão de projeto surge, questionamentos, muitos dos quais 

contra aqueles que não eram antes questionados. Há, dessa forma, um novo 
significado nas relações, nos afloramentos de questões sempre presentes e reais, 

mas aprisionadas pelo movimento dos acontecimentos na etapa de luta pela terra.
A dinâmica dos espaços, e mesmo a socialização, modificam-se tanto no 

que diz respeito à intensidade da participação dos assentados como quanto às 

idéias que passam a circular.

O processo de espacialização e territorialização é redimensionado e 

reconstruído pelas relações internas e pela política nacional. Assim, podemos falar 

em uma territorialização dinâmica, que reflete as nuances do movimento 

económico, político e cultural, dirigindo-se para uma territorialização diferente 

daquela que foi pensada e iniciada no assentamento. Essa nova territorialização é 
também a expressão de uma territorialidade que será produzida pelo conflito entre 

os assentados e o projeto do MST, que, segundo Miranda:

18 Os grupos se formaram, no Nova Esperança 1, por relações de afinidades de diferentes ordens.
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As noções de liberdade são diferentes, e mesmo determinadas por 

interesses e consciência dos envolvidos na luta pela terra. Enquanto para o MST a 
liberdade está na desapropriação do latifúndio e no projeto socialista de reforma 

agrária, para o assentado pode estar na possibilidade de recriar propriedade 
familiar e na possibilidade de o trabalhador determinar o ritmo de seus afazeres, do 
seu trabalho, do seu projeto familiar, de sua relação com a família e com os 

demais.
Percebeu-se, no assentamento, que os assentados pesquisados, 

principalmente os homens, sentem-se mais à vontade, confiantes e expondo com 
maior clareza suas idéias, quando estão no interior de suas casas, apenas com os 

seus familiares.
Essa relativa autonomia lhe confere uma noção de soberania de sua vida 

que lhe permite exercer o controle pretendido como um proprietário de seu destino. 
É necessário que os outros reconheçam nesta relação a autoridade do trabalhador 
rural, no caso do pai e da família sobre a terra e o trabalho, como legitimação desta 
noção de liberdade. No assentamento, onde a batalha política pelo controle do 
mesmo é uma ameaça a essas noções de liberdade, disputa-se, entre os 

assentados, a soberania política dos espaços de socialização como uma forma de 

se alcançar o reconhecimento do seu projeto.
Na área de estudo, a coletivização pretendida pelo movimento social, com o 

projeto da Comuna da Terra, na tentativa de criar a concessão de uso real do lote, 
desenvolve dificuldades para o MST, devido à noção de liberdade dos 

trabalhadores: a liberdade camponesa passa pelo assenhoreamento do lote 
familiar que, sob a influência da formação capitalista, leva à luta pelo titulo 

particular do mesmo.
Compreender esses processos e os aspectos positivos e negativos dos 

conflitos19 internos é difícil, mas nos parece um importante e necessário caminho 

para entender alguns avanços, recuos, mudanças de estratégias e formato do 
projeto do movimento social, no caso, o MST.

19 Seguindo as idéias apresentadas por Simmel (1983), os aspectos positivos do conflito promovem 
uma sociação que pode levar à superação de dificuldades e à unidade de um movimento. Já os 
aspectos negativos se relacionam à dificuldade de construir uma sociação, podendo levar o grupo à 
dissociação e, por consequência, ao racha, quando sentimentos como ódio, inveja, necessidade e 
desejo tomam conta das relações.
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"Com relação às práticas do Movimento, no entanto, há que se considerar 

os conflitos e descompassos entre o que as lideranças propõem e as aspirações 

dos sujeitos envolvidos nessa luta. Se esses últimos se organizam em movimentos 
sociais, não é porque desenvolveram uma consciência de classe, o que os 

homogeneíza, mas sim porque aspiram um modo de vida idealizado, onde possam 
desenvolver e realizar sua cultura, sua visão de mundo, seu modo de vida." 

(Simonetti, 1999:182-183).

A pretensão inicial era conseguir acompanhar o desenvolvimento da luta e 
da construção do movimento social, através do estudo das três etapas que levam à

A metodologia e a dinâmica em que uma pesquisa se desenvolve são o 
resultado do envolvimento que se estabelece com o objeto e os atores. Esse 

envolvimento decorre de diversos fatores, tais como: a disponibilidade de tempo e 
recursos, a afinidade com o tema, a compreensão e adoção de um método de 
pesquisa.

Particularizando o estudo, foi escolhido um assentamento em processo 
inicial de formação20, onde a conquista da terra acabara de acontecer e as 

contradições e conflitos apresentavam-se mais latentes, pois neste momento os 

projetos individuais e familiares se externam e anseios contidos na fase de luta 
pela terra são expostos.

Além deste fator, considerou-se, na pesquisa da área para inicio do estudo, 
a estrutura ainda em formação no Vale do Paraíba Paulista.

Acreditávamos que a existência de um processo de construção e 
conscientização, tanto do MST, quanto da luta pela entrada na terra na região, 
permitiria observar com maior clareza os elementos que desenvolvem os conflitos, 
conforme exposto no corpo deste trabalho, no embate entre os projetos das 

famílias e do MST, pois:

20 Um pré-assentamento em São José dos Campos.
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conquista da terra: o acampamento, o pré-assentamento e o assentamento. 
Encontramos nos municípios de Jacareí e São José dos Campos, em São Paulo, 
as condições apresentadas.

Ao abraçar a idéia de que entre a fase de luta pela terra e a fase de luta com 

a terra, afloram, mais nitidamente, divergências pelas diferenças de projetos e de 
vida, a presença de um acampamento, o Chico Mendes, em Jacareí, e um 

assentamento em construção, o atual Nova Esperança 1 em São José dos 
Campos parecia apresentar as condições ideais para a pesquisa proposta.

Por esses aspectos, a proposta de investigação científica se fez percorrendo 
etapas que procurassem, da melhor maneira possível, discutir as hipóteses e 
questionamentos enunciados no projeto inicial.

Essas etapas custaram a ser desenvolvidas. Houve necessidade de ajustar 
o projeto inicial à realidade de fazer ciência no país hoje, determinada pelos prazos 
da pós-graduação, e os escassos recursos, principalmente financeiros, além da 
necessidade de aprender sobre a dinâmica do movimento social e conhecer os 

atores locais desse processo.

Assim, a intenção inicial de realizar um levantamento simultâneo, teórico- 
prático, que procurasse estudar um conjunto de assentamentos, acampamentos e 

pré-assentamentos no Estado de São Paulo, tornou-se inviável.

Desenvolvemos uma breve pesquisa introdutória das áreas sob controle do 

MST, no Estado de São Paulo, para posteriormente mapear aquela(s) que pelo 
início de seu processo de construção da luta, sem e com a terra, pudesse(m) 
apresentar as condições conflitantes relatadas para o estudo da hipótese central, 

ou seja, a dificuldade de manter conquistas e o controle do território conquistado.
A escolha da(s) área(s) de estudo estava sendo determinada, naquele 

momento, pelo pequeno desenvolvimento do trabalho político de alguma regional, 

pela existência de um pequeno número de assentamentos e acampamentos e 
pelos poucos dados disponíveis sobre o trabalho do MST na região. Assim, foram 

realizados contatos com a Secretaria Estadual do MST para coletar informações 
sobre a realidade de alguns assentamentos avaliando seu potencial para o 

trabalho.



35

Esses critérios iniciais - a estruturação inicial, ou a dificuldade na 

construção da luta do MST em alguma regional - embora subjetivos, pareciam 
ideais para iniciar a pesquisa e a compreensão da génese do movimento no Vale 
do Paraíba Paulista.

Tais princípios serviram como justificativa em uma breve conversa com 
Delwek Matheus, em 03/06/2002, na cidade de Caçapava. A convite da direção 

regional, participamos de um seminário sobre o MST na região, quando Matheus 
mencionou que a regional mais próxima, em relação a São Paulo, para meu 
estudo, seria a de Sorocaba.

Tratava-se, entretanto, de estabelecer critérios para um questionamento 
inicial à idéia de Fernandes (1999) de que a conquista da terra leva à 
territorialização do movimento21.

A dificuldade em realizar uma pesquisa dessa magnitude, seja pela 

morosidade na aproximação aos assentados, por desconfianças dos mesmos, 
afinal o pesquisador era um desconhecido; afora as condições de tempo, os prazos 

acadêmicos e as outras necessidades da academia, levaram-nos, inicialmente, à 

revisão e restrição da proposta.
A pesquisa teórica envolveu um debate que passava por um grande número 

de autores da Geografia, da História, da Sociologia, marxistas ou não, que 
tínhamos a pretensão de discutir. Logo percebemos a necessidade de restringir o 

tema e realizar uma seleção bibliográfica que o cercasse.

A prática de visitas, entrevistas e participação em atividades diversas, como 
reuniões com assentados e/ou a direção, buscaram levantar informações dos 

sujeitos, do momento social e situações envolvidas em diferentes locais, escalas 
relacionais22 e tempos, partindo, entretanto, da região do Vale do Paraíba paulista.

Avançando nas atividades teóricas, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a temática das lutas de classes para entender os conflitos que

21 Deve-se, entretanto, ressaltar que o autor considera que a conquista da terra não é o fim, mas o 
ponto de partida de uma nova luta.
22 Envolvia desde a conversa e a pesquisa local, no assentamento ou acampamento, com os 
indivíduos, e as suas histórias até a chegada a esses locais, passando por entrevistas com 
lideranças regionais, estaduais e nacionais que apresentaram um quadro mais abrangente da 
problemática dos assentamentos e acampamentos, na região, no Estado e até no país.



36

se desenvolvem no interior de um movimento social e que lhe provocam os rachas, 
os recuos e as "derrotas", iniciando um estudo de caso.

Por mais que refletíssemos sobre questões económicas e os conflitos de 
classes, as explicações não nos pareciam suficientes para compreender os 
motivos que levavam às derrotas, fracassos, divisões e rachas em um movimento.

Além de rever a orientação de estudos, teórico e prático, aprendemos que 
nas relações sociais os elementos em jogo são variáveis e de diversas ordens - 

não apenas a económica, mas também a cultural são importantes na construção 
da personalidade das pessoas e determinantes na escala local dos 
acontecimentos.

Desta forma, revimos também nossas percepções de derrotas, rachas, 
conflitos, socialismo e revolução, entre outros, pois o que parece um retrocesso 

pode ser apenas uma etapa e estratégia da longa caminhada das relações, 
construções e transformações sociais.

Leituras de Ribeiro (1997), cursos, palestras, grupos de estudo, contribuíram 

para o afastamento do militantismo, ou seja, do discurso fechado do militante 
político, unidirecional, com uma visão do mundo que não admitia outra teoria de 

interpretação do mesmo que não fosse a de que os problemas dos movimentos 

sociais e sindicais eram explicados pela cooptação das direções políticas e pelo 
caráter reformista de seus projetos.

Foram examinadas inúmeras hipóteses, momentos e teses para tentar 
encontrar uma perspectiva analítica que melhor se adequasse às nossas 

inquietações intelectuais

Outra questão diz respeito à prática. Toda a experiência que um 

pesquisador pode ter sobre uma atividade de pesquisa de campo nunca é 
suficiente para antever as realidades distintas e imprevisíveis, que se apresentam 

no desenrolar dos trabalhos.
Sem dúvida foi, e continua a ser, um grande aprendizado, ainda que inicial, 

mas infinito, de um processo de conhecimento, a começar pela definição da área 

de estudo, pois como disse, imaginava que poderia realizar uma pesquisa em 
vários assentamentos no Estado de São Paulo.
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A opção pela área da fazenda Santa Rita, local do assentamento Nova 

Esperança 1, ocorreu pela própria dinâmica dos acontecimentos do movimento 

social. A mobilidade dos acampados e do acampamento Chico Mendes, em 

Jacareí, e o seu posterior desmanche; o distanciamento de quase a totalidade do 

assentamento Conquista, em Tremembé, do MST, contribuíram para a decisão de 

se trabalhar com o pré-assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos. 

Entretanto o fator determinante foi a possibilidade de visualização dos conflitos, 

pois acreditava-se que, como o processo de chegada a terra estava em uma 
primeira etapa, os conflitos não tardariam a ser identificados23.

23 Foram realizadas cinco visitas iniciais, nos dias 16/06/2001 (São José dos Campos), 23/01/2002 
(Tremembé), 12/02/2002 (São José dos Campos), 29 e 30/03/2002 (São José e Jacareí) e 
21/04/2002 (Jacareí-SP), culminando com a decisão de trabalhar definitivamente apenas com o 
pré-assentamento.
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Acampamento Chico Mendes após o desmanche (Abril/2002). Foto: Raildo Silva de Alencar

Na transição da etapa de luta sem a terra para a luta com a terra, as 

relações conflitivas internas emergem em decorrência de diferenças de projetos e 

idéias (entre os assentados e entre esses e o MST), aumentando o grau de 

desconfiança, inclusive em relação aos que são de fora, como o pesquisador.

Desta forma, surgiu outra questão ainda mais complexa que foi a de saber 

aguardar o momento exato de fazer a amizade, de ser aceito como membro do 

grupo. Ao não perceber direito esse ritual, alguns erros foram cometidos, como o 

de ir de "arma" em punho - gravador, caneta, caderneta e máquina fotográfica - 

para as entrevistas. Essas ferramentas e algumas técnicas de pesquisa nem 

sempre funcionam nesse ambiente onde a desconfiança testa a nossa capacidade 

de interpretar os gestos, ouvir o silêncio e ganhar espaços.

Compreendemos, a muito custo e tempo, e com Martins, que é melhor uma 

conversa, uma observação do olhar, dos gestos, para compreender os 

acontecimentos, pois:
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" Além disso, não é na simples conversação que se pode captar tudo o que 

está acontecendo, porque a fala com o estranho é regulada pelo código da 

duplicidade: o que é dito nem sempre corresponde ao que é feito nem sempre se 

espelha no acontecido. Esse é um problema importante para a reflexão 

sociológica, pois é problema de ordem metodológica. Quando se quer estudar 

movimentos sociais, na particularidade do grupo local, é preciso ter em conta 

singularidades como essa, do duplo código de expressão que marca a existência 

das populações camponesas e indígenas no Brasil. O sociólogo não vai ouvir dele 

senão aquilo que eles decidiram que devem dizer-lhe." (Martins, 1993: 32-33).

"O nosso tempo nada tem que ver com o 'tempo' deles. O nosso tempo é 

um tempo linear, começa tal hora e termina tal hora, com tantos minutos, tantos 

segundos, e assim por diante. O tempo para eles é completamente outra coisa, o 

que, aliás, não é nenhuma novidade - antropólogos e sociólogos têm dito que as 

populações indígenas e camponesas estão inseridas num tempo cósmico, que é 

outro tempo." (Ibidem: 36).

Assim, o tempo da pesquisa teve que se adaptar ao tempo dos sujeitos - 

que continuam a migrar mesmo após a chegada na terra, atrás de emprego, entre 

o urbano e o rural - seja o tempo de suas vidas cotidianas, seja o tempo imposto 

pelo movimento da política.

Procuramos ser "aceitos" pelos assentados, tentando identificar o melhor 

caminho para a construção do trabalho de pesquisa, tais como: a procura de 

assentados que estivessem desde os primeiros momentos da luta; aqueles que 

tomaram a frente da delimitação dos lotes e dos projetos que foram pensados para 

o assentamento; os eleitos como coordenadores dos núcleos; os membros da 

direção do MST, no inicio da luta pela terra e da luta com a terra.

Uma das formas de ser "aceito", foi permanecer mais tempo com essas 

pessoas em suas casas, participando e escutando conversas sobre diferentes 

assuntos. Tivemos, porém que saber lidar com os diversos apelos de ajuda,
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24 Percebemos também que, em alguns momentos, o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificados) conseguiu arregimentar algumas pessoas, mas a continuidade dos assentados às 
idéias do partido também não foi duradoura, seja pela dificuldade do processo de formação política, 
seja pela dificuldade de conciliar a militância e trabalho no lote.

mesmo que inicialmente desgastante, quando a impossibilidade era real ou quando 
a realização desses "favores" poderia levar a uma relação viciada, na qual as 
informações sobre a pesquisa ficassem condicionadas à sua efetivação.

Buscamos dialogar, diretamente, com as lideranças do assentamento e os 
representantes do MST na regional do Vale do Paraíba para contrapor informações 
obtidas com os assentados, visualizando as diferenças de compreensão dos 
problemas entre eles.

Simultaneamente, foram elaborados alguns questionamentos que 
acreditávamos importantes para a orientação da atividade, tais como: qual o 
destino do trabalhador e do movimento após a conquista da terra? Como se dá a 
compreensão das propostas do MST, seu projeto político, nos diferentes 
momentos, do acampamento ao assentamento? Como surgem as tendências, ou 
correntes políticas, seu papel no movimento e suas contribuições no fortalecimento 
ou enfraquecimento de uma luta?

Esse processo de aprendizagem, que se deu a partir da convivência, 
permitiu-nos uma melhor seleção dessas questões mais significativas para o 
momento, como a do papel das tendências políticas que atuavam no pré- 
assentamento. Destacamos que a atuação desses grupos, como a corrente OT (O 
Trabalho) do Partido dos Trabalhadores, no pré-assentamento, era fragilizada pela 
própria dificuldade de organização de sua elaboração política. Por exemplo, no 
caso da tendência citada, o responsável residia na cidade de São Paulo, distante 
dos acontecimentos locais e pertencendo, inclusive, a uma outra categoria de 
atuação.

Tais tentativas de atuação na orientação do movimento foram pouco 
efetivas, pois, embora alguns assentados tenham momentaneamente aderido a 
esses grupos24, a continuidade da ação política era comprometida pelo trabalho ou 
pela compreensão política.

Entretanto a situação desse agrupamento político nos fez recordar e retomar 
a hipótese inicial: a distância entre o projeto político de uma entidade, elaborado
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por um grupo que às vezes não leva em consideração os anseios dos sujeitos e 
suas família no processo, e a base envolvida.

Sem dúvida são questões iniciais que foram aos pouco modificadas, 
reelaboradas e/ou superadas no decorrer das atividades e da construção da 
pesquisa, determinantes neste trabalho, sempre inacabado, pela dinâmica 
percorrida pela sociedade.

O tempo dos pesquisados segue o ritmo da luta política pela terra, 
meândrica e diferente, da linearidade das exigências pré-determinadas dos prazos.

De qualquer modo, procuramos agrupar o corpo do trabalho de acordo com 
as seguintes etapas, porém sempre à mercê das dificuldades encontradas:

1 - seleção, leitura, fichamento da bibliografia que trata do universo a ser 
pesquisado. Essa seleção ocorreu em pelo menos dois ambientes distintos: 
primeiro a pesquisa desenvolveu-se em catálogos de bibliotecas, com orientação 
para a temática de movimentos sociais no campo, as migrações, cultura e conflitos. 
O outro ambiente foi o resultado de amizades e conquista de confiança que nos 
levaram a conseguir informações de grande importância. Tratou-se de documentos 
indicados e recebidos dos sujeitos diretamente envolvidos no processo, sejam 
assentados ou de membros das direções regional, estadual e nacional do MST;

2 - entrevistas com os trabalhadores rurais - com terra e sem terra - 
dirigentes, pesquisadores, sindicalistas, membros de partidos políticos, como a 
corrente O Trabalho (OT), do Partido dos Trabalhadores, envolvidos com a 
questão relacionada ao tema principal;

3 - elaboração de textos teóricos como forma de sistematizar a pesquisa;
4- visita a outros acampamentos e assentamentos para servir de 

contraponto entre as questões levantadas anteriormente, a teorização do trabalho 

e a prática.
5 - priorização do Vale do Paraíba paulista - acampamento “Chico Mendes” 

em Jacareí, o pré-assentamento "Nova Esperança" em São José dos Campos e o 
assentamento “Conquista" em Tremembé, como ponto de início para o trabalho.

A proposta inicial, de uma sistematização do trabalho teórico e/ou prático, 
dificilmente é parecida com o resultado final, ou mesmo com as etapas parciais, 
elaboradas e previstas.
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As dificuldades mencionadas anteriormente foram os fatores mais 
importantes na reelaboração do trabalho. Portanto, alguns objetivos iniciais, já 
relatados, foram realocados e/ou abandonados enquanto opção.

As entrevistas programadas por várias vezes tiveram de ser adaptadas às 
condições de agenda, nem sempre adequadas para sua realização, principalmente 
pela limitada disponibilidade de tempo das lideranças do MST.

A elaboração dos textos transformou-se em uma prioridade inicial, 
exatamente pela necessidade de esclarecimento de conceitos teóricos.
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Capítulo 2 - A criação de um território e os elementos teóricos

2.1 - Espaço, território, territorialização.
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" da tentativa, por um indivíduo ou grupo, de atingir, influenciar ou controlar 
pessoas, fenômenos e relacionamentos através da delimitação e afirmação do 
controle sobre uma área geográfica." (Costa, 2002:133),

Criar um território é forjar elementos, nos espaços sociais e políticos, para 
exercer o poder sobre a área-objeto. Tem que ser, para os que nele vão viver, um 
espaço com sentido e consentido. Surge, também,

Deve-se analisar os aspectos gerais dos acontecimentos para compreender 
a escala local dos fatos. É nesta perspectiva, do estudo de caso, que procuramos, 
a seguir, expor a importância dos acontecimentos na territorialização no 
assentamento Nova Esperança 1.

A determinação do poder, e consequentemente do controle do território, 
caracteriza-se pelos detalhes dos conflitos locais internos entre todos os 
personagens envolvidos e a disputa entre a sociedade de mercado e um projeto 
anticapitalista de sociedade.

O trabalho exposto deve ser relativizado dentro de um contexto, mas serve 
para refletir sobre a ação do MST por revelar elementos e mecanismos que 
perpassam a dinâmica social no sentido mais amplo.

O controle do território é um dos objetivos em uma disputa de classes, em 
particular no caso de um movimento sócio-territorial. No processo de 
territorialização do MST desenvolvem-se, cotidianamente, por orientação gerais, os 
espaços de socialização e de luta que devem criar as condições de controle e 
manutenção do fragmento territorial em território em conquista.

A disputa, em um primeiro momento, envolve o universo de controle dos 
espaços sociais, seduz mecanismos, tanto na sociedade como no assentamento. 
Conquistados e controlados esses espaços, busca-se o controle do território como 
vital para o movimento. Sua primeira etapa é a dominação da terra, transformando-
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"As relações sociais, estabelecidas em processos historicamente específicos 
de produção de coisas, desaparecem de vista e ressurgem, em vez disso, como 
algo diferente, como relações entre indivíduos a-históricos aquisitivos e as 
mercadorias que eles buscam adquirir como consumidores (...), as relações de 
classe dissolvem-se em um individualismo de maximização da utilidade e os

a em terra para reconquista de vida, de inclusão, retirando-a da órbita da terra de 
negócio. É uma etapa difícil, porque os trabalhadores, oriundos de uma formação 

social que privilegia a propriedade, seja a capitalista ou a camponesa, precisaram 
de uma ressocialização.

Fernandes (1999), entende que os espaços de socialização elaboram as 
estratégias de ação e formação dos assentados e do MST. Compreendemos 
também que estes espaços são disputados, não apenas entre o MST e os agentes 
externos da ordem capitalista, mas entre os próprios assentados. A sociabilização 
que se estabelece nesses espaços é uma socialização conflituosa entre os 
projetos de construção política, tanto do MST como das famílias.

Desta forma, o território a ser construído pelo movimento social, 
anticapitalista, é determinado pela anuência no conflito desenvolvido internamente 
nos espaços de socialização do MST, onde diferentes esferas disputam a 
hegemonia de um projeto de assentamento.

Marx (1999) lembrava a importância dos interesses individuais na 
organização social. Interesses que devem ser compreendidos dentro de 
determinadas condições materiais de produção e de relações históricas.

No processo de territorialização dos assentados e do MST existe uma 
necessidade de perceber esta situação e relativizar propostas de reforma agrária 
que não ouvem os anseios e a história dos principais sujeitos do processo, que 
podem determinar, organizar e concretizar esse projeto. Um projeto exterior ao 
imaginário dos assentados leva a um coletivo aparente e provoca, 
indubitavelmente, uma territorialização aparente.

Essa discussão tem como premissa a idéia de que não há território 
dominado sem uma construção identitária dos sujeitos com o mesmo, inclusive sob 
o domínio do capitalismo, no qual a ideologia é semeada através da mercadoria.
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"A construção de identidades sociais é um processo complexo onde se 
articulam a memória das lutas passadas, das experiências vividas e partilhadas, as 
tradições históricas do grupo, como a imagem socialmente construída sobre eles" 
(Simonetti, 1999:101).

Entendemos, como escreve Haesbart (2004), que nem todo espaço 
apropriado/dominado, ou ocupado, se transforma em território conquistado, 
dominado pelo atores envolvidos. É necessária a conclusão do processo, isto é, o 
desenvolvimento do processo de identificação entre os sujeitos e o novo projeto de 

sociedade.
O assentamento Nova Esperança 1, em estudo, encontra-se sob a disputa 

de diferentes atores e tempos nesse processo de territorialização, ou seja, de 

construção de uma identidade territorial.
No assentamento Conquista, em Tremembé, a desterritorialização do MST, 

verificada em 2003, resultou do processo de territorialização inacabada da 
entidade, em que os elementos de identificação com o projeto político não 
alcançaram a socialização entre todos, provocando dificuldades na construção dos 
espaços de socialização do MST. A quebra de vínculos das famílias com o MST

produtos inanimados do trabalho parecem possuir as propriedades animadas do 
que os produziram, bem como exercer domínio sobre eles." 
(Outhwaite&Bottomore, 1996:462).

A construção identitária em territorialização do projeto do movimento social 
desenvolve-se na perspectiva de manter o poder e deve provocar a 
desterritorialização de outras formas de identidades, principalmente aquelas que 
tem a terra como mercadoria, um objeto de propriedade particular, podendo 
prejudicar o projeto coletivo de sociedade, contra os fatores de exclusão da atual.

Não se trata de um processo linear de construção de uma identidade social 
que deverá romper com toda uma formação societária e de vida, na qual alguns 
sujeitos enxergam sua inclusão a partir de referências da sociedade em que foram 
afastados socialmente.
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‘‘Para começar, 'um camponês’ não existe em nenhum sentido imediato e 
estritamente especifico. Em qualquer continente, estado ou região, os assim 
designados diferem em conteúdo de maneira tão rica quanto o próprio mundo." 
(Shanin, 1980:44 - Grifo nosso).

foi em parte decorrente da dificuldade em construir essa identidade social. Tal 
realidade favoreceu o deslocamento de seus principais quadros regionais para 
outras atividades e, segundo informações locais, nesse mesmo ano havia apenas 
quatro famílias ligadas ao movimento, em um universo de noventa e seis.

Os novos sujeitos do processo de luta pela terra, ao se apossarem do 
território, procuram exercer o seu poder sobre este, desterritorializando o latifúndio 
para territorializarem-se, ou re-territorializarem-se. Nessa relação, tentam produzir 
uma auto-identificação de sujeitos, ainda fragilizada, pois inicialmente é a luta pelo 
controle do território disputado, independente da forma, que desperta a unidade 
necessária na percepção de excluídos.

A territorialidade a ser construída provavelmente não será a mesma da 
formação cultural originária desses sujeitos, mas também não será a idealizada 
pelo movimento social. Trata-se de uma construção em movimento de diferentes 
escalas relacionais e influências diversas. Será também o resultado de uma 
relação transculturada, híbrida, desenvolvida na história da mobilidade sócio- 
territorial desses trabalhadores e na própria dinâmica dos embates políticos vividos 
no seio do movimento social contra a exploração capitalista.

Processo que não se completa com a entrada na terra, na medida em que 
na nova etapa haverá também a luta inicial contra a exclusão económica, a 
possibilidade de reconquista capitalista desse "novo" território - através da 
cooptação das pessoas envolvidas - e contra a possibilidade de transformação 
das relações históricas e dos elementos identitários: o trabalho, a terra, a família e 

a noção de liberdade dos sujeitos.
Os assentados, na área em estudo, são trabalhadores migrantes, 

transladados, camponeses, e mesmo que assim não fosse, temos, na realidade do 
assentamento, sujeitos diferentes, pois:
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Claval (1999) afirma que o território é criado através das estratégias de 
controle da vida social, exprimindo uma soberania. Esta é uma construção em 
curso e desenvolvida no assentamento, entendido como um lugar onde as diversas 
relações e idéias espacializam-se numa relação que envolve cultura, identidade, 
ação coletiva, tradições e conservadorismo25.

Dessa situação pode-se concluir que a construção da territorialidade - a 
territorialização - não termina com a conquista da terra, uma vez que neste 
momento estamos ainda na continuidade dos debates produzidos nos espaços de 
socialização e da construção da auto-identificação dos novos assentados com o 
território e com o projeto político. Os elementos da identidade são alterados. Não é

"Enquanto alguns grupos territorializam numa razoável integração entre 
dominação e apropriação, outros podem estar territorializados pelo viés da 
dominação, num sentido mais funcional, não apropriativo. " (Costa, 2004:96).

O argumento apresentado nos induz a reflexões importantes sobre os 
sujeitos estudados, que estão próximos a grandes centros urbanos, focos de 
recepção migratória e de contato de realidades culturais distintas.

A mudança social e a do homem transforma, cria e recria territórios no 
processo de luta que se apresenta, inicialmente, para o assentando, como uma 
elaboração mental do seu modo de vida que pretende ver reconstruída no novo 
território a partir das suas relações familiares.

O projeto político poderá ser de pequena incorporação dos sujeitos na 
territorialização do MST, no caso estudado, se não priorizar e admitir as 
territorialidades desejadas por estes, ou poderemos ter uma vinculação à 
territorialização por elementos coercitivos.

Essa afirmação pode ser sustentada, como veremos com mais detalhes 
adiante, pelo fato de alguns assentados avaliarem negativamente o projeto de 
assentamento pretendido pela direção do MST, mas que, no entanto, evitaram 
externar, em determinados momentos, tais posições, pois alguns receiam que isso 
possa levá-los à exclusão do assentamento.

25 Sobre esses componentes da territorialização, ver Claval (1999:12).
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"Aqueles que permaneceram na cooperativa passaram a ser considerados 
as referências do MST no assentamento. Essas pessoas passaram a fazer parte 
da estrutura organizativa do MST, o que afastou os dissidentes. São relações de 
poder que se estabelecem mas não serão aqui analisados. "(1999:178).

A idéia de socialismo carece de uma construção e definição do que se 
entende por tal. Muitos ainda estão envoltos por um projeto de socialismo 
teorizado, externo à sua realidade, como se a teoria respondesse a todas as 
dinâmicas sociais, desconsiderando que a epistemologia é a base e não a 
determinação da construção, que deve ter no homem-sujeito o ponto de partida.

"O socialismo une duas orientações. Uma é a orientação das instituições, 
ou, no mínimo, do pensamento, para o que é comum a todos, para o que inclui 
todos e a que cada indivíduo deve ser obediente. A outra é a orientação para a

apenas a identidade de luta, resistência, que os aproxima, mas outras, como a 
identidade de proprietários, das famílias constituídas e da possibilidade de 
tornarem-se responsáveis por seu destino, de autonomia, mesmo que isto 
signifique, inicialmente, uma falta de conscientização dos caminhos longos a serem 
construídos contra os fatores de exclusão da sociedade.

A constituição do projeto socialista, através da reforma agrária socialista, 
tem, nessa etapa, um momento importante, pois a proposta necessita da 
convergência das idéias do MST e as dos assentados sobre a nova realidade. 
Entretanto há também uma tendência para que essa reforma agrária encaminhe-se 
para um tipo de territorialidade centralizada, em que a convivência das diferenças é 
substituída pela perspectiva territorialista de um grupo ou projeto, culminando em 
um novo tipo de exclusão dentro do assentamento. A nova exclusão decorre do 
enfrentamento entre a idéia de autonomia de alguns assentados que se afastam ao 
projeto centralizador do MST, embora não tenham esboçado oposição ao MST, 

mas apenas à sua direção.
Simonetti, embora não se aprofundando na discussão, também já relatava 

situação semelhante no seu estudo sobre Promissão:
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organização de todos os esforços individuais, isto é, o socialismo procura dirigir 
esses esforços através de um planejamento consistente e racional, que exclui todo 
o atrito entre os elementos, todo o desperdício de energia através da competição, 
todo acaso da iniciativa meramente pessoal. O resultado do todo, portanto, não é 
produzido por meio da competição antagónica de energias espontaneamente 
utilizadas. Ele é realizado por meio de uma diretriz central que, desde o começo, 
organiza tudo para sua mútua interpenetração e suplementação..." (Simmel, 1983: 
147-148),

26 É o 
assentados e o do movimento social.
27 Sobre os rachas, ver Mitidiero (2003).

A construção do projeto socialista desenvolve-se nos espaços de 
socialização, e esses, quando não apresentam uma estrutura democrática de 
debate e participação, levam, na etapa de luta com a terra, ao surgimento de 
conflitos novos que poderão promover rachas, ou no mínimo o territorialismo26, 

pois em um dado instante as divergências, entre entidade e assentados, podem 
tornar o diálogo impraticável, como em Tremembé, no assentamento Conquista, 
anteriormente citado, ou a situação dos assentados e sua família, que se 
individualizam em relação ao assentamento27.

No processo de territorialização ocorre uma espacialização do movimento 
como expressão de um projeto territorial em construção. Como esse processo tem 
sido contínuo, no Nova Esperança 1, é promovida uma permanente reorganização 
na socialização, na qual os conflitos, disputas e rachas se delineiam. Essas 
realidades efetuam novas disposições territoriais internas, sobrepondo espaços, 
resultados de acordos e mudanças nas distribuições dos lotes - até a definição de 
seus limites - em especial no momento em que os assentados estão discutindo a 

construção e produção de assentamentos.
Aos processos de alteração das relações espaciais e de territorializações 

pretendidas denominamos espacializações e territorializações reais, processadas 

no cotidiano do assentamento.
A discussão de novos modelos de assentamento reconhece a dificuldade 

desse momento, em que a proposta da Comuna da Terra rompe com a de
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cooperativismo enquanto modelo único a ser implantado nos assentamentos, 
buscando-se outras alternativas e determinando possibilidades.

O assentamento, fragmento em conquista da territorialidade capitalista, 
constitui-se de diversas realidades construídas pelos sujeitos migrantes de 
diferentes costumes e habitus. Essas realidades que os assentados, e mesmo o 
MST pensam, compreenderão o projeto determinante na construção da 
territorialidade real.

Tais dimensões e escalas de realidades se interpõem na territorialidade em 
construção e, conseqúentemente, nos espaços que engendram o território.

Na ordem política, a ideologia do Estado capitalista, construída sob a 
propriedade privada, contrapõe-se à escala local de sujeitos que se diferenciam 
por tradições e costumes históricos, desenhados pela organização de grupos 
familiares. O encontro, no assentamento, de sujeitos migrantes, reinventa 
simbologia e identidades, construindo relações híbridas. Essas re-construções 
identitárias, por elas mesmas , produzem conflitos na lapidação da territorialidade 
pretendida, sendo uma das dimensões-escalas dessa formação.

A sobreposição de territorialidades pretendidas envolve, além dos sonhos 
dos assentados, a idealização do MST e a do Estado enquanto representante de 

conjunto de valores de/para uma sociedade envolvente.
O Estado, inclusive, é instrumento nacional de uma ação global que é causa 

da territorialidade de excluído dos assentados e, ao mesmo tempo, motor dos 

conflitos que se desenvolvem.
O MST, ao pretender construir uma nova relação social, a partir da luta pela 

reforma agrária anticapitalista, procura conquistar o Estado e, ao mesmo tempo, 
atua como tal. Ao elaborar um novo projeto político-social, a centralização do 
movimento social em relação aos assentamentos conquistados é necessária, mas 
encaminha-se para uma nova relação de conflito que envolve também a 
transformação desses fragmentos em conquista em fortalezas para alcançar novos 

fragmentos até a posse de todo o território do capitalismo.
A socialização desenvolvida procura um ponto de encontro na diversidade. 

Assim, inicialmente, são pelo menos três planos gerais em edificação na 
territorialização: o do movimento social, ideologicamente construído no sentido de
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28 Foram sujeitos que incorporaram aos seus costumes e habitus outras práticas adquiridas no 
contato com outros migrantes no deslocamento territorial.

promover uma nova relação social e económica entre os sujeitos e que, no caso do 
MST, busca uma nova sociedade; o da sociedade capitalista sustentada pela 
disseminação da idéia de conquista da liberdade através da propriedade particular, 
cuja ideologia se faz presente; e a do assentado e sua família, em luta, 
primeiramente, pela construção da sua inclusão social e cuja noção de liberdade 
passa pela autonomia de suas relações de produção e trabalho, independente 
desta se voltar para uma forma de vida e de produção camponesa, ou capitalista.

A luta pela territorialização inicial do assentado não é, conscientemente, 
contra os fatores sua exclusão. Quer incluir-se na forma de sociedade da qual foi 
expulso, sem ter compreendido, em geral, que dela frutificam as causas da 
exclusão. O imediatismo pode ser rompido no processo de conscientização que se 

dá pela auto-identificação.
Entretanto os assentados não possuem com o assentamento identidade 

territorial única, mas plurívoca. No assentamento Nova Esperança 1, a 
proximidade urbana e a forte presença da cidade na trajetória de vida dos 
assentados acentuam esta pluralidade, refletindo na territorialidade em construção.

Vivem-se diferentes imagens de territórios e espaços, simultaneamente, 
pelas famílias, como transladados territoriais28. Essa des-re-territorialização 

sintetiza uma permanência de processos de construção, transformação e 
reconstrução. São processos nunca definitivos, e a desterritorialização nem mesmo 
deve ser considerada um fim, mas um início para a reterritorialização dos sujeitos 
que, na mobilidade em que vivem, no contato com o outro (sujeito e política) 
inicialmente constroem outros espaços de socialização - a re-espacialidade - em 

novas estratégias contra os fatores excludentes.
O sujeito espacializa-se e territorializa-se, circunstancial e 

momentaneamente, na escala local, pois na escala global, pelo domínio da 

economia de mercado perpetuam-se os elementos deterritorializantes.
A aparente territorialização do assentado não significa a territorialização do 

projeto do movimento social, e um dos grandes problemas que se mostra em 
relação a isto é a necessidade de quebrar o vínculo com a idéia de que a posse do 

título de propriedade signifique a conquista do objetivo traçado individualmente
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‘‘Igualmente muitas famílias assentadas contribuem com a organização de 
uma ocupação, doando alimentos que cultivaram, cedendo seus caminhões para 
transporte das famílias e tratores para o plantio das terras ocupadas. Essas ações 

resultam da compreensão de que a luta pela terra não termina com a conquista da 
terra, mas continua na formação de novos grupos de família e na luta contra o 

latifúndio:”(Fernandes, 2000, p. 65).

pelos trabalhadores no período de acampamento. Pode-se dizer que há uma 
conquista de uma etapa inicial do processo: a chegada à terra. Entretanto não se 
alcançou o proposto pelo MST ou a inclusão social. E uma das etapas a ser 
vencida neste momento é a individualização da ação, que, sob a sociedade 
capitalista, tem a propriedade privada e a acumulação nos seus caminhos.

Romper com essa mentalidade é um processo, uma construção que 
perpassa o projeto político. A luta interna e externa pela territorialização, seja do 
camponês ou de trabalhadores rurais, na perspectiva de uma maior aproximação 
com o socialismo, poderá levar a uma territorialização diferente da pretendida pelo 
MST e pelo assentado.

Assim, a territorialização do MST abarca uma dinâmica interligada em 
diferentes escalas, da local à mundial. Na escala local dessa dinâmica, 
percebemos mais facilmente a complexidade do processo de territorialização e 
espacialização, e da diferenciação na participação dos trabalhadores no 
movimento social, nas fases de luta sem a terra e com a terra.

O movimento na fase de luta pela terra nas áreas observadas29, descreve 

uma trajetória em que a solidariedade dos assentados é impactada, no 
assentamento, pela necessidade imediata da produção nos lotes e mesmo da 
preocupação em desenvolver o projeto familiar baseado na premissa de que já 

conquistaram a terra e, portanto, sem negar a necessidade de continuidade da 
luta, afirmam que "não têm tempo para se envolver em ocupações. " (Silvio José da 

Silva, assentado do Nova Esperança 1,2004). Assim,

29 Assentamentos Conquista, em Tremembé e Nova Esperança 1, em São José dos Campos.
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Tais atitudes parecem, na prática diária, diminuir paulatinamente, à medida 
que cresce a necessidade de produção económica, criando o impasse entre 
construir e desenvolver o lote e a continuidade da participação na ação política 
para territorialização do movimento. Este é o momento vital de reflexão para o 
MST, sendo a proposta de Comuna da Terra30 uma tentativa de territorialização 
que procura criar condições de realizar a participação permanente dos 
assentamentos e dos assentados em todo o processo de territoralização do MST.

Em pelo menos quatro situações diferentes31 tivemos a oportunidade de 
escutar argumentos de trabalhadores envolvidos com o MST e o impasse que 
encontraram entre produzir e apoiar a luta por novas ocupações, mesmo quando 
isso não significava a presença nos acampamentos ou em manifestações.

Dois desses momentos merecem uma recordação. Em 2002, visitando o 
assentamento Conquista em Tremembé, o assentado, que se identificou apenas 
como Cidinho, dizia ser difícil continuar a participar do MST e da luta por novas 
ocupações, pois não possuía tempo nem mesmo para cuidar do lote. Relatava, 
inclusive, a preocupação que tinha com a chegada do filho, que morava na cidade, 
pois na época da colheita a necessidade de pessoas da família trabalhando era 
grande, já que não tinha condições de contratar ninguém32. Terminava dizendo 

que, quando era possível, mandava algo para os acampados, pois sabia como era 
essa situação, mas, mesmo assim, estava encontrando diversas dificuldades para 

continuar.
No assentamento Nova Esperança 1, o assentado Silvio José da Silva 

afirmava que agora a preocupação era produzir, não dava mais para prender a 
atenção em organizar ocupações e ir a acampamentos33.

30 Ver capítulo Sem Terra: a conquista de um território
31 Em Tremembé, em algumas das visitas iniciais ao Vale do Paraíba, no assentamento Nova 
Esperança 1 e em uma conversa com assentados em Rosana, Estado de São Paulo, quando 
participamos da 7a Romaria da Terra e das Águas, em 27 de julho de 2003, organizada pela 
Comissão Pastoral da Terra.
32 Sobre estas questões de produção, trabalho e família na unidade camponesa, ver Chayanov 
(1974).

3 Conforme citação na página 53.
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A colocação apresentada na citação de Fernandes (2000:65) não é, na área 
pesquisada, o espelho da realidade. Seja pelos assentados que se distanciam da 
luta por preocupações com a produção, ou pela estrutura organizativa em 
construção pela entidade, ou pela oposição ao projeto político de produção e 
organização.

A questão a considerar é que o trabalhador, que em alguns casos perdeu o 
vínculo histórico com a terra, não é um vazio a ser preenchido pelo projeto 

ideológico do movimento social, que muitas vezes reproduz idéias exteriores ao 
modo de vida construído, aprendido na história de sujeitos que, em geral, eram 
rurais, proletarizaram-se e agora passam por um processo de adaptação à vida no 
ambiente rural, mas não são “sem passado”. Trata-se de considerar que:

Há uma identidade do trabalhador, com ou sem sua família, que não se 

pode desprezar na formatação do ideal político. Ela é oriunda de diversas

"Temos que se (sic) preocupar com nós (sic). Temos família e temos 
necessidade de produzir. Nós já chegamos na terra, não era isso que a gente 
queria? Então..."34

"(...) Em cada um de nós, em proporções variáveis, há o homem de ontem; é 

o mesmo homem de ontem que, pela força das coisas, está predominantemente 
em nós, posto que o presente não é senão pouca coisa comparado a esse longo 
passado no curso do qual nos formamos e de onde resultamos. Somente que, 
esse homem do passado, nós não o sentimos, porque ele está arraigado em nós; 

ele forma a parte inconsciente de nós mesmos. Em consequência, somos levados 

a não tê-los em conta, tampouco as suas exigências legítimas. Ao contrário, as 
aquisições mais recentes da civilização, temos delas um vivo sentimento porque, 

sendo recentes, não tiveram ainda tempo de se organizar no inconsciente 

(Durkheim in Bourdieu, 1994:66).

34 Comentários semelhantes escutamos em outros momentos das visitas ao Nova Esperança 1. 
Alguns deles às vezes eram acompanhados pela afirmação de que eles ainda eram sem terra e 
que, se alguém pedisse, ajudariam enviando alguma coisa para os acampados, como foi o 
comentário do assentado Leandro Pereira.
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"Quando vim da minha terra 
se é que vim da minha terra 

(não estou morto por lá?) 
a correnteza do rio 

me sussurrou vagamente 
que eu havia de quedar 
lá donde me despedia.

porque tudo é consequência 

de um certo nascer ali.

Quando vim, se é que vim 
De algum para outro lugar, 
Mundo girava, alheio 

À minha boçal pessoa, 
E no seu giro entrevi
Que não se vai nem se volta 

De sítio algum a nenhum.

Que carregamos as coisas,

Moldura da nossa vida, 
Rígida cerca de arame, 
Na mais anónima célula, 
Em um chão, um riso, uma voz

Os morros, empalidecidos 

no entrecerrar-se da tarde, 
pareciam me dizer 

que não se pode voltar,

realidades. Migrantes que carregam consigo esperança, força para lutar, mas 
também sua história cultural, a qual não irá abandonar.



(A ilusão do Imigrante/Carlos Drummond de Andrade)
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Ressoam incessantemente 
Em nossas fundas paredes.

Novas coisas, sucedendo-se, 
Iludem a nossa fome 
De primitivo alimento.
As descobertas são máscaras

Do mais obscuro real, 
Essa ferida alastrada 
Na pele de nossas almas.

Quando vim, perdi-me no espaço, 

Na ilusão de ter saído.
Ai de mim, nunca saí

Lá estou eu, enterrado
Por baixo de falas mansas,
Por baixo de negras sombras

Por baixo de lavras de ouro,

Por baixo de gerações,
Por baixo, eu sei, de mim mesmo, 
Este vivente enganado, enganoso.”

A construção do território faz parte das estratégias identitárias, nas quais o 
sujeito tenta reconstruir seu modo de vida, suas relações de parentesco, seus 

costumes e habitus com a família.
As estratégias identitárias, segundo nossa visão, recuperam a luta pela 

manutenção das características tradicionais da volta ao passado. Na 
transculturação, esses procedimentos levam os grupos a manterem algumas 

relações comuns entre eles, como a centralização do homem em relação à família,
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"deixam de ser vividas sob a forma de territorialidade contínua - e se 
transformam em territorialidades simbólicas que se prestam perfeitamente ao jogo 

de hierarquização e de imbricação dos pertencimentos.('\999:'\9).

Semelhante situação, porém, não as elimina, pois, no contexto da 
periferização/exclusão das classes sociais, no capitalismo, criam-se laços de 

solidariedade entre os indivíduos e suas famílias na procura da reconstrução de 

suas vidas.

35 Em alguns casos, entretanto, no assentamento em estudo, observamos que algumas mulheres 
assumem o papel de frente no lote, como a da Sr® Mara Lucia Galvâo de Andrade, mesmo quando 
na presença do companheiro. Em outros casos há uma conivência com o padrão tradicional no qual 
o homem é "aceito"como a liderança natural da família, como na familia dos senhores César Pérez 
e Valdemar Fernandes Júnior. Há também caso em que, no interior da família, o papel da mulher 
tem uma importância fundamental e determinante, mesmo que não transpareça externamente, 
como o da família do Sr. Manoel Francisco de Andrade (“Mané” do pesqueiro).
Em algumas conversas, entretanto, a relação entre os papéis do homem e da mulher é mediada por 
uma relativa coerção. Essa situação foi percebida, por exemplo, na relação entre assentados que 
mostravam posição de liderança política no assentamento.

com delimitação de responsabilidades e atividades entre o homem e a mulher, mas 
com novos significados35.

Mesmo quando um assentado se afasta, sob pretexto de que há uma 
divergência profunda entre ele e a direção, o distanciamento pode 
compreendido também como uma luta pela preservação de sua identidade.

Ocorre uma sobreposição de territorialidades desejadas, na sucessão dos 
fatos de formação do assentamento, o que, às vezes, pode gerar conflitos entre os 
assentados e entre esses e a entidade.

Conjuntamente com a tentativa capitalista de manutenção da ordem política, 
económica e social, os conflitos entre as territorialidades pretendidas, a dos 
assentados e a do MST, contribuem para um encaminhamento de territorialização 
permanente, em que desterritorialização-territorialização-desterritorialização e 

reterritorialização são procedimentos contínuos e vinculados.
Claval escreve que as identidades tradicionais,
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Junqueira36 acredita, entretanto, que, à medida que a pessoa se aproxima 
do “caldeirão” capitalista37, há uma transformação do indivíduo, já que o mesmo se 

parece mais com seu tempo do que com o seu passado, havendo, portanto, uma 
perda dessas relações identitárias anteriores de solidariedade. Concorda, todavia, 
que a permanência do indivíduo no contexto da periferia da cidade pode conter 
essa transformação com a permanência das relações de culturas de vida 
anteriores.

36 Professora de Pós-Graduação do Departamento de Antropologia da PUC-SP.
37 No caso de São Paulo, seria a malha urbana central, dotada dos mecanismos de reprodução da 
ordem capitalista, onde o contato social - do falar - entre os indivíduos é menor.
38 A professora Ellen Woortmann, em exposição no Simpósio de Geografia Agrária, em 06/11/2003, 
na Universidade de São Paulo, fez uma afirmação interessante, segundo a qual há uma tendência 
em se perder os hábitos, mas de se reter o habitus.
39 Uma discussão mais elaborada sobre o peso de cada um desses componentes e as relações 
entre eles na construção do assentamento é apresentada no corpo deste trabalho.
40 Na ex-URSS, as diversas comunidades, mesmo após décadas de domínio totalitário, que 
procuravam impedir suas manifestações culturais e religiosas, revivem suas culturas e 
religiosidade, como se estivessem vestindo uma roupa antiga retirada do fundo do baú. Claro que 
se trata de um caso extremo de retomada identitária, envolvida no contexto de um conflito 
ideológico internacionalizado e de um território de diversas etnias. Como sugestão sobre o assunto, 
aconselhamos que se assista ao filme-documentário “Ana dos seis aos dezoito”.
41 Consideramos a família extensa como um instrumento de reprodução das relações sociais, 
independente da consanguinidade. Assim, a idéia de construção da família no assentamento que 
temos, se aproxima daquela comentada por Godói (1999:120-126), em que rituais criam os laços 
de parentescos e de aceitação de novas pessoas na família. Esses rituais são reconstruídos, 
ressignificados e diferentes daquelas citados pela autora, ou encontrados na vida anterior.
42 Embora concordemos com Junqueira no que diz respeito ao sujeito parecer mais com seu tempo 
que com o seu passado, o presente não é uma construção fortuita, instantânea e momentânea. 
Absorve o passado na construção futura, pois os tempos e idéias se encontram em todas as 
situações e momentos.

As identidades, trazidas do passado, acompanham os sujeitos e, mesmo em 
territórios distintos e distantes do local de sua formação cultural, reafloram, 
expressam costumes e habitus herdados, retornam ao imaginário, influenciando na 
formação dos novos espaços e territórios em conquista38, mesmo hibridamente.

Parece haver dois componentes39 centrais a serem considerados na 

construção dos espaços de socialização e na constituição do fragmento territorial 
conquistado: o primeiro diz respeito à reconstrução do universo identitário40. Esse 

universo provoca uma fragmentação interna no coletivo do assentamento, que, em 
resumo, diz respeito à reorganização dos laços familiares41 e a reconstituição da 

vida anterior em outro território, mesmo que sejam outras formas de associações 
familiares.42 O segundo componente a ser considerado na construção e 
reconstrução dos espaços sociais é a questão do individualismo e da busca do
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"O assentamento está gestando um neocampesinato. Nele os valores 

antigos e os novos valores adquiridos no processo de politização da luta (...) se 
fundem para criar um novo campesinato." (Miranda, 1998:24)43.

A afirmação acima parece-nos importante, não apenas no entendimento ou 

na compreensão do trabalhador rural aqui pesquisada; aquele próximo aos 
grandes centros urbanos, de proletarização incompleta , originado do urbano e em 
recampesinação (Matheus, 2003), mas também para compreender que tal 

caracterização engendra uma grande variedade de conflitos internos em um 
movimento social, numa atmosfera de anseios pela reconquista da dignidade, 
envolvendo vários indivíduos que lutam contra a exclusão, pelo reconhecimento, 
desenvolvendo uma sociação que pode promover a unidade do grupo.

Encaminhamos a discussão a uma outra escala de relacionamentos, ou 

seja, entre grupos e facções de uma mesma classe e que se apresentam no 
assentamento. Os referidos relacionamentos engendram, na neoterritorialidade, o 

assentamento.

43 Miranda denomina o assentamento de neolocalidade, pois nele os aspectos económicos, 
mercantis e os valores morais se imbricam nas relações sociais e constroem novas relações, 
formando o mencionado, neocampesinato.

reconhecimento do outro. Não se trata de uma forma de individualismo destrutivo 
da coletividade, mas de um luta por uma organização coletiva que leve ao 
reconhecimento do indivíduo dentro do novo universo: o assentamento.

Isto pode ser destrutivo, no que diz respeito a projeto político do movimento, 
mas não da socialização, porque o indivíduo, ao lutar pelo reconhecimento, 
somente pode alcançá-lo na medida em que se relaciona com o outro.

Não se nega o universo económico circundante, o modelo económico, e 
nem mesmo abandonam-se outras análise sobre as transformações sociais que se 
expressam no território. Buscamos, principalmente, uma outra forma de expor o 
desenrolar dos acontecimentos, lançando luz sobre o que acontece numa escala 
local e incorporando outras dimensões desses acontecimentos.
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Os conflitos que marcam estas relações e moveram a ação do movimento 
social e dos assentados estarão presentes na neoterritorialidade e nortearão a 
construção dos espaços sociais do assentamento, em busca de aproximações nas 
relações sociais internas.

As diferenças são influenciadas pela dinâmica que as lutas de classes 
podem ter no interior do grupo, pois os projetos, a territorialidade desejada e as 
características culturais estão também relacionadas com as condições de classe e 
a vivência de cada sujeito no interior da classe.

O projeto do MST, como já mencionado, é mais amplo que a luta simples 
por uma reforma agrária por divisão de terras ou contra a concentração fundiária, 
centra-se na ruptura social, na construção de uma reforma agrária socialista. O 
assentado, particularmente no caso em estudo, luta pelo resgate, pela inclusão à 
comunidade que o envolve, como uma forma de buscar um tipo de reconhecimento 
da coletividade e individual. Eles desejam ser aceitos pela comunidade, mas 
acreditam que ela os rejeita44, pois chegaram à área sob o espectro da vadiagem.

Concordamos com Scherer-Warren (1997), que nos diz que há necessidade 
de abertura de fronteiras teóricas quando se trabalha com grupos e ambientes de 
grande heterogeneidade, como no caso dos assentamentos45. São espaços, 

territórios que se constroem em uma sobreposição de origens, idéias, culturas de 
grande variedade, determinada pelo processo migratório que marca o trabalhador 
brasileiro. Indivíduo que busca o pertencimento sem desejar eliminar, mas 
assimilar o outro através de suas formas de associações e costumes, em um 

integracionismo social que foi desenvolvido historicamente na sociedade, cujas 

nuances foram trabalhadas por Darcy Ribeiro (1987).
Devemos compreender que o conflito não é fruto apenas da falta de uma 

democracia interna do assentamento e que a construção dessa democracia seria 
suficiente para eliminar o conflito, como entende Justo (2003). Essa situação é 

inerente às diversas realidades postas nesse território e nos seus espaços. No

44 É comum o comentário de que as pessoas da redondeza ainda os vêem com um certo olhar de 
desconfiança, mas “quero ver quando a gente começar a produzir e mostrar que queremos 
trabalhar.” (Irani, assentado do Nova Esperança 1).
45 O assentamento é uma síntese na escala local, da sociedade, um microcosmo social, conforme 
Horácio Martins (1999), em transformação, mas sob as bases da sociedade capitalista.
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"As relações de conflito, por si mesmas, não produzem uma estrutura social, 
mas somente uma cooperação com forças unificadoras. " (Simmell, 1993:118).

"... uma desterritorialização culturalista: percebida a partir de uma leitura do 
território como fonte de identificação cultural, referência simbólica que perde o

46 Entendido como a possibilidade de que a discussão seja fluída com maior liberdade de 
expressão.

O MST procura, como entidade representativa, trabalhar essa cooperação 
com forças unificadoras e, ao mesmo tempo, age como tal através do projeto que 
deve ser de “(...) transformação cultural, calcado no respeito a cultura popular 

anterior, mas visando a superação de suas contradições.” (Scherer-Warren, 
1984:73). Quando esse respeito à cultura anterior não se desenvolve, ampliam-se 

os espaços para entidades e associações disputarem com o MST o controle do 

território e seus espaços. Costa, ao discutir as diversas formas de 
desterritorialização, afirma que há também:

processo, quanto maior o grau de democratização46 do assentamento, maiores 
serão as possibilidades desses conflitos manifestarem-se na territorialização, 
exatamente pela heterogeneidade e pela aparente oposição entre individualismo e 
coletivismo político. O conflito é uma necessidade permanente que surge como 
uma possibilidade de superação das dificuldades.

Simmell (1993) afirma que o conflito pode engendrar um novo ordenamento 
e agregação de pessoas ou de grupos, como pode também levar ao rompimento 
ou disjunção. São possibilidades, e não determinações, que aparecem no 
desenvolvimento das relações, democráticas ou não. Assim, o conflito, quando 
bem compreendido, trabalhado e aceito, provoca mudanças e, o que é mais 
importante, a unidade.

Não aceitar ou demorar a perceber que as diferenças que existem nas 
relações sociais não são um empecilho para criar uma transformação social pode 

ser o caminho para rachas. Um agrupamento com idéias, desejos e sujeitos 
distintos tem que considerar essa “confusão" aparente e não tentar uma 
homogeneização, pois:
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sentido e se transforma em um 'não-lugar'. Estes ‘não-territórios’, culturalmente 
falando, perdem o sentido/os espaços aglutinadores de identidades, na medida em 
que as pessoas não mais se identificam simbólica e afetivamente com os lugares 
em que vivem, ou se identificam com vários deles ao mesmo tempo e podem 
mudar de referência espacial-identitária com relativa facilidade." (2002:131).

Portanto, o conflito é inerente a uma relação social, independente da origem 
do grupo. Resulta igualmente da necessidade de reconhecimento47 do indivíduo 
que procura se destacar no coletivo, tendo como elementos gestores as 
características da sociedade em que vive, enquanto o racha surge da dificuldade 
de uma sociação, ou mesmo da impossibilidade de criação das estruturas que 
mantenham a fluência do conflito e sua transformação em fator de unidade.

Os rachas encontram ainda um campo fértil nos momentos em que o 
movimento social, por estratégia ou por necessidade da conjuntura, impõe uma 
trégua nas ações de luta que direcionam para a conquista direta da terra. Na 
conjuntura atual, a aproximação com o governo federal, sob a orientação do grupo 
diretivo do Partido dos Trabalhadores, determinando uma atitude de luta mais 
moderada em relação às formas das ocupações, pode, em situações precisas de 
privações nos assentamentos, promover oposições internas e funcionar também 
como um incentivador aos rachas, mesmo no interior de uma entidade48.

A preocupação, por parte de algumas lideranças49, de colocar o movimento 
social em atividade permanente, ou pelas ocupações, ou pelas conquistas de 
reivindicações para os assentamentos, direciona a novas propostas, como a 
Comuna da Terra, por exigências de estar constantemente debatendo a conjuntura 
e as necessidades para evitar o que nos escreve Simmel:

7 Cabe, inicialmente, ressaltar que não se trata de reconhecimento no sentido de respeito aos 
direitos ou reivindicações políticas e sociais trabalhados pela sociologia política, conforme Avritzer e 
Domingues (2000), embora essas noções estejam subentendidas na luta pelo reconhecimento, 
abordada no texto como importante na construção do assentamento e do movimento social.
48 Como ocorre atualmente na Central Única dos Trabalhadores (CUT), onde entidades sindicais 
estão se desfiliando da central sob a alegação de que esta transformou-se em base de sustentação 
governamental, contra os direitos de classe.

Mirela Borlock, uma das lideranças do MST no Vale do Paraíba, no início deste trabalho, ao ser 
perguntada sobre o motivo do esvaziamento do acampamento Chico Mendes, respondeu 
firmemente: "o movimento está parado ". (2002).
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'A ausência absoluta de qualquer impulso guerreiro tem correspondência 
com a ausência absoluta de centralização política." (Simmel, 1993:152).

Simmel está enfatizando a importância que a existência do inimigo assume 
na coesão política do grupo50, destacando a necessidade de não se destruir esse 

inimigo, pois a unidade do grupo muitas vezes pode se perder, quando não há um 
adversário ou em situação adversa, e isto contribuiria para os rachas, na medida 
em que afrouxa a centralização da orientação política. A conscientização política 
identifica a territorialidade capitalista como o inimigo a ser enfrentado. É necessário 
que este seja perceptível aos assentados através da identificação da 
territorialidade capitalista a ser combatida.

A aproximação política com o Governo Federal, ligado ao Partido dos 
Trabalhadores, mas envolvido por uma estrutura de Estado burguês, pode levar os 
assentados a caracterizar esse governo e seus aliados como inimigos da 
territorialização pretendida.

Trata-se, hoje, de uma grande ameaça que o MST pode enfrentar dentro 
dos assentamentos, como entidade representativa da luta pela terra no Brasil, uma 
vez que a aproximação com o governo federal pode levantar questionamentos dos 
assentados sobre sua legitimidade como representante de uma reforma agrária 
anticapitalista, na medida em que as promessas de assentamento e apoio aos 

assentados não se concretizarem.
Compreendemos que o latifúndio e o capitalismo devam ser continuamente 

combatidos como uma estratégia de coesão. Assim, a ênfase ao projeto de 
assentamento deve ser dada ao conteúdo político de atuação, transformação 
social e económica, como se apresenta a proposta de novo assentamento da 
ANCA - Associação Nacional de Cooperação Agrícola (2002), na qual a 
organização e a centralização são importantes para todas as partes envolvidas no 
conflito e, conseqúentemente, para o controle do território.

Segundo a cartilha da ANCA (2002:9-18), sete ações, que são a base da 

Comuna da Terra, devem ser combinadas na construção do assentamento e

50 Não defendemos a permanência do latifúndio e da estrutura agrária atual como forma de 
unidade do MST e dos assentados. Entendemos que a territorialização permanente remete à 
constante continuidade da luta contra outros fatores de exclusão social e de oposição ao modo de 
vida dos sujeitos, independente da estrutura económica e política existente.
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"A vitória completa de um grupo sobre seus inimigos não lhe é sempre 
favorável (...). A vitória diminui a energia que garante a unidade do grupo e as 
forças de dissolução(...) ganham terreno."(Simmel, 1993:157).

deverão ser discutidas ainda no acampamento : o controle político sobre o projeto 
de assentamento e o corte da área; o sorteio em grupo de famílias; o processo de 
titulação; a organização da moradia; a organização dos núcleos de base; a 
organização da produção e da cooperação agrícola; a formação como método de 
acompanhamento e qualificação da consciência.

Uma condição de conflito contra o ordenamento económico capitalista tende 
a aproximar os sujeitos de tal forma que duas tendências poderão ocorrer: a união 
do grupo contra a ameaça às suas conquistas e a repelência daqueles que, por 
suas idéias, possam ser oposição a essa unidade de ação. Esse é um momento 
que leva à coesão e à formação de uma identidade, a identidade de excluídos e de 
senhores do movimento social, de luta e resistência.

Há necessidade da mobilização permanente do movimento social e o 
estabelecimento de uma estratégia de ação sobre o território ou assentamento 
que facilite a circulação de idéias, discussão e a comunicação, como pretende 
ser/ter a Comuna da Terra, pois novos embates e divisões surgem no interior do 
assentamento e servem mesmo para criar a possibilidade da unidade, porquanto

Tal situação, descrita por Simmel, pode levar ao rompimento, mas também à 
união, contudo não se deve cogitar a manutenção de aspectos da sociedade 
capitalista como único fator para a unidade do grupo. Os conflitos, de origem 
diversa, surgem, ressurgem e retornam no processo de luta de classes, e 
internamente à classe, pela própria origem heterogénea de seus sujeitos e o 
desejo pelo reconhecimento, prestígio ou status sob qualquer sociedade.

Afirmar que existe o controle de um território, ainda mais de um fragmento 
no interior de um grande sistema económico, é temeroso. Há sempre um processo 
de territorialização e há sempre a possibilidade de desterritorialização e 
reterritorialização. O tempo de controle sobre a terra dependerá de fatores da
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realidade local, nacional e internacional, envolvendo aspectos subjetivos da 
formação dos indivíduos e das estruturas de classes.

A conquista da reforma agrária, mesmo sob organização socialista, não é 
uma relação direta com o fim dos problemas. Outros surgirão, seja contra uma 
nova ordem política, seja pelos conflitos entre os assentados, pois, como nos diz a 
professora Junqueira51, nem entre os índios tudo é comunitário.

Maquiavel (s/d), pensando sobre as estratégias de controle do território, 
considerou que o poder sobre estes poderia ser duradouro, mas não chegou a 
utilizar a definição de permanente, orientando que o controle desenvolva-se como 
estratégia de permanência de uma ideologia sobre o território conquistado, contra 
a possibilidade de retomada pelas forças desapropriadas.

“E, então, uma das melhores e eficazes medidas seria que o príncipe que os 

conquista fosse habitá-los. Isso tornaria mais segura e mais duradoura a 
possessão, e assim fez o sultão em relação à Grécia: não fosse ele ali viver, não 
obstante todas as demais medidas tomadas a fim de manter aquele Estado, não o 

teria ele conservado”. (Maquiavel, s/d:43).

51 Entrevista concedida pela professora Carmen Junqueira, do departamento de Antropologia da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 19/08/2003.
52 Para Horácio Martins, o assentamento é um espaço físico, uma parcela do território rural onde se 
dará uma nova organização social, quando as famílias passarem a apossar-se formalmente da 
terra, transformando, mais uma vez em sua história, esse espaço físico num espaço económico,

O Príncipe maquiavélico não é um agente físico, mas a ideologia do 
movimento fluindo constantemente no interior dos espaços do território 

conquistado.
Outra idéia a considerar é a noção de reconhecimento, que igualmente influi 

no projeto político do movimento, na territorialização e na territorialidade 
construída. É uma busca pelo destaque, ou prestígio no interior de uma 
coletividade, inerente ao homem e que, ao mesmo tempo, envolve-se em uma 
subjetividade, pois o indivíduo é fruto de um agrupamento anterior que determinou 

seus anseios, perspectivas e caráter presentes, os quais estão se reelaborando em 
função das relações sociais e políticas que se estabelecem no assentamento, 
considerado por Horácio Martins (1999) um microcosmo social52, e das próprias
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expectativas dos assentados53. Os conflitos de interesses resultantes desse projeto 

envolvem fatores que, junto com a conjuntura económica, social e com o processo 
de luta de classes são elementos-chave para interpretar como se efetiva o domínio 
do movimento e dos assentados sobre o território em conquista.

Reconhecimento possui sinónimos que podemos relacionar aos anseios 
inerentes do ser humano. Desta forma, consideração, prestígio, atenção e status 
caminham de mãos dadas à idéia de reconhecimento como conceito.

A discussão teórica, por intermédio da noção do reconhecimento, para 
tentar entender o processo de territorialização do movimento, da construção do 
assentamento e dos conflitos engendrados, é uma alternativa importante na 
elucidação dos fatos citados.

Concordando com o que afirma Todorov, "a necessidade de reconhecimento 
é o fato humano constitutivo. É neste sentido que o homem não existe antes da 
sociedade e o humano é baseado no inter-humano" (1993:33), é necessário que se 
realize uma relação social, uma sociação, para que haja essa ação. Em cada 
sociedade e tempo, os fatores que orientam a luta pelo reconhecimento são 

alterados.
Uma relação intrincada, entre os homens, se estabelece quando conduzida 

no sentido de tentar resolver conflitos entre as partes envolvidas, para manter a 
coesão grupai contra aqueles, indivíduos ou entidades, que ameaçam essa relação 
"harmoniosa” entre reconhecido e reconhecedor.

Um aparente antagonismo se estabelece na medida em que, na relação de 

conflito, luta-se contra o outro (indivíduo ou entidade) para conquistar o status, o 
reconhecimento para si, mas ao mesmo tempo necessita deste outro, pois não 
existe o reconhecimento sem essa relação54.

A disputa que se estabelece tende a criar uma relação de ordenamento 

momentâneo no microcosmo do assentamento, sendo o racha uma possibilidade

político e social, construindo uma nova organização social. Acreditamos que os conceitos de 
microcosmo social e de neolocalidade (Miranda, 1998) são complementares.
53 Sujeitos com individualidades e históricos de modos de vida diferentes.
54 Nessa luta por reconhecimento não deve existir um derrotado completo, pois, embora seja uma 
idéia ligada à luta pelo poder, o rei não é rei se não houver súditos. Assemelha-se à idéia de poder 
como se apresenta em Foucault (2001), a partir das técnicas e táticas de dominação que não exclui 
o dominado. Parece haver uma aproximação à teoria de Simmel (1993), que considerou a 
necessidade de não eliminar o inimigo como forma de manter a unidade do grupo.
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que inicialmente não se cogita, mas pode se desenvolver quando há um trajeto de 
separação entre o grupo ou o indivíduo na luta pelo reconhecimento.

Mesmo na ocorrência de um racha, continua a existir uma relação pelo 
reconhecimento. Um grupo, ou indivíduo, que decide separar-se dos espaços de 
socialização do assentamento e dos projetos económicos e políticos, tenta, mesmo 
sem admitir, lutar pela atenção do grupo que permanece atuando coletivamente. 
Frases dos assentados, que apenas se afastam da organização coletiva, de que 

"eles vão ver", "eles vão perceber", "eles estão percebendo que nós estamos 
certos", são indicativas dessa necessidade.

O reconhecimento é uma noção humana, mas essa noção necessita do 
social, que é inerente a essa relação e tem a força de mudar a direção de uma 

ação política, quando um grupo ou indivíduo não consegue para si a atenção do 
outro, ou quando um considera-se marginalizado em seus direitos. Nessa situação, 
a sociação positiva inexiste, e a tendência é a ocorrência do racha, da 
fragmentação da unidade política anterior em função do fortalecimento de outra 

unidade que se constituirá.
Como já mencionado, em diferentes sociedades, as formas de conquistar o 

reconhecimento sofrem a variância de elementos, que, em dada realidade e 

momento social, sejam importantes.
Consideramos que os assentados reproduzem, no assentamento, sua 

organização psicossocial e relações de dominação anteriores, através da 

imposição de formas de conduta, gerando o conflito interno. Hoje essas relações 
estão representadas pela formação da Associação de Produção, pela direção do 

MST e pelos assentados, que, embora se vinculem a uma ou outra orientação, 
questionam a atuação dos representantes das mesmas e criam, através de suas 
famílias, os grupos de embate pelos projetos e pelo reconhecimento.

Junqueira55 indica que, em sociedades tradicionais, como a indígena, onde 
não existe a preocupação com a acumulação, o reconhecimento ocorre pelo 

respeito e pela generosidade. Citando seus trabalhos com essas comunidades, a 
autora relata episódios em que presenciou essa relação.

55 Entrevista já citada.
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Em um desses momentos destaca-se a ação de um chefe indígena, quando 
esse recebe presentes de um visitante na aldeia. Tem-se o reconhecimento 
necessário do visitante em relação à hierarquia da tribo, o que é necessário não 
apenas para o visitante, mas para manter a harmonia entre os membros da 
comunidade que observam a sua importância através da autoridade do chefe. 
Entretanto, segundo Junqueira, o cacique necessita confirmar essa relação, 
através da generosidade permanente. Desta forma, ao mesmo tempo em que 
recebe os presentes, imediatamente os distribui entre os membros da comunidade, 
trazendo para si todo o reconhecimento da aldeia pela generosidade, 
reconhecimento que, ao ser alcançado, deve ser constantemente alimentado, pois 
trata-se de uma sociedade onde as relações entre os sujeitos alcançaram uma 
relativa harmonia social. Qualquer elemento diferente levará ao conflito pela busca 
novamente da harmonia interna56.

No assentamento, grupos se formam por assentados que se afastam do 
coletivo maior e que, através de seus projetos, buscam o reconhecimento 
procurando o convencimento dos outros. Enquanto isso, dentro do novo grupo, a 
contenda permanece, e aquele que consegue uma posição de relevo alimenta 
essa relação, como o caso do antigo líder da associação, Sr. Leandro Pereira, que 
estava sempre pronto a interpor a sua autoridade a favor de um membro do seu 

grupo.
Esse tipo de relação assemelha-se ao patriarcalismo, quando a lideránça 

toma para si a defesa daqueles que estão ao seu lado, independente das 
diferenças relacionais que possam existir. Tal forma de ação destina-se ao controle 
dos espaços políticos e do território, com finalidade de conservação do grupo e do 

domínio do mesmo.
É verdade que há um vínculo coercitivo, por grupos formados para controlar 

possíveis "rebeldes", como também citou D'lncao e Roy (Ibidem).
Retomando Junqueira, outra situação apresentada ocorreu quando desejou 

ter uma tatuagem que representasse algo da aldeia. Foi necessária uma 
“autorização” para o seu uso, pelo índio que havia criado a referida tatuagem. A 
autorização não é negada, mas o fato necessita de um ritual que passa pelo

56 Os fatores desta relação são determinados pela forma de organização social que cada 
sociedade, em sua época e espaço, valoriza.
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"A acumulação egoísta da riqueza é apenas um meio para se obter a 
consideração do outro."(Todorov, 1993:30).

reconhecimento da autoridade de um indivíduo sobre algo que a todos pertencem, 
mas que foi uma criação individual.

No assentamento, as regras sociais estabelecidas são construídas em meio 
ao conflito sociativo entre o projeto político do movimento e a formação dos 
sujeitos sob o conceito de propriedade. Assim, quando Simmel (1983) escreve 
sobre a necessidade de manter o inimigo, observa-se que, nos grupos que buscam 
um novo caminho em suas relações, a ameaça do elemento externo mantém uma 
unidade social interna, mesmo que circunstancialmente.

Junqueira conclui que o reconhecimento é algo inerente ao indivíduo e, 
deste mesmo modo, também ocorre no assentamento. Diante disso, nas visitas a 
esse microcosmo social, tivemos a necessidade de conversar com a direção do 
MST para informar o que pretendíamos, enquanto os membros da associação nos 
orientavam a dialogar com sua liderança, seja para enfraquecer os representantes 
do MST, seja para impor a necessidade de serem reconhecidos como um 
agrupamento no assentamento57. Os inimigos aparentes, da associação e do MST, 

criam o racha aparente e o relativo equilíbrio na disputa de projetos e dos espaços 
políticos. É verdade que a ameaça, seja pela dificuldade de créditos, 
endividamento etc., propaga os elementos da unidade entre os grupos internos.

Na sociedade capitalista, diferente da organização da sociedade indígena, 

ou a tradicional, o princípio para o reconhecimento é a acumulação monetária e de 
bens materiais. Na fase atual do assentamento, esse princípio está na manutenção 

da autoridade do assentado sobre o lote, a família, o trabalho, a autonomia, ou 

seja, de seu projeto de vida.

57 Esta necessidade enseja um reconhecimento que, além de individual, é também grupai. Desta 
forma, o individualismo em strícto sensu é uma utopia, pois a busca pelo prestigio, pelo 
reconhecimento, mesmo no seio da sociedade capitalista, não exclui o outro. É uma estratégia, pois 
se nas sociedades em que a mercadoria não determina as relações sociais, a busca pelo 
reconhecimento exige um receptor da mensagem; na capitalista, há a necessidade de se ter o outro 
para a conquista individual do controle dos meios que esta sociedade induz ao sujeito como 
necessidade de vida: o domínio da propriedade.
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A construção de uma territorialidade, a neoterritorialidade, pelo movimento 
social, no caso do MST, deve ser uma construção contra a acumulação, contra a 
terra de negócio e especulação, criando uma nova socialização, sem que as 
características individuais do sujeito, marcado por tradições culturais e modos de 
vida diferentes, sejam ignoradas, mas buscando a eliminação do modo de vida da 
sociedade capitalista. Como escreve Horácio Martins,

"...um ser egoísta e interesseiro, para quem os outros não passam de rivais 
e obstáculos. Se não estivesse sujeito a poderosas imposições da sociedade e da 
moral, o homem, ser essencialmente solitário, viveria em guerra perpétua com

Na neoterritorialidade, na ação do movimento social e do assentado, os 
procedimentos encaminham-se para uma situação de consonância no convívio 
social interno. Entretanto a estrada é longa, pois depende da diferentes escalas de 

lutas.
Há uma relação de interesse, na sociabilidade do homem, que, através do 

controle do poder, pode ter o alcance aparente desse reconhecimento. Relação 

que se estende também às organizações e movimentos de luta, que, em última 
análise, são representações e desdobramentos das relações vividas entre e pelos 

indivíduos.
O que faz o homem viver em socialização constante, pelo menos na 

sociedade moderna, são os mesmos fatores dos quais tenta se afastar: a ameaça 
do outro, ou outros, a coletividade. É a possibilidade de ver tomado o seu espaço, 
construído ou ainda imaginário, que o leva a fazer a socialização permanente. 
Assim, há, nas diferentes formas de organização, um princípio coercitivo à 
natureza do homem, segundo Todorov, o qual o indivíduo não aceita, mas a que se 

submete enquanto conveniência.
Desta forma, Todorov entende que o homem é:

"Uma nova identidade deverá ser construída a partir de novos referenciais, 
de nova ressocialização não mais a partir atributos culturais que vivenciaram, mas 
agora, a partir dos novos significados..." (2002:11).
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"O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua 
produção." (1999:28).

Movidos por esses sentimentos, os homens se nutrem de relações sociais 
convenientes e momentâneas, nas quais o tempo de duração depende do 
prolongamento da luta em torno da autoproteção e de seus interesses, ameaçados 
pelas relações sociais de uma sociedade de classes, mas forjados por esta mesma 
sociedade.

Embora considerando o sujeito sob a perspectiva individualista, Todorov 
aproxima-se de Marx, quando esse afirma que:

Reconhecimento ou prestígio são sinónimos de um conhecimento 
importante no entendimento da territorialização, seja do assentado ou do 

movimento social. O projeto político do MST pelo Poder e, conseqúentemente, pelo 
território, tem apresentado algumas preocupações em compreender e incorporar 

essas disputas que se desenvolvem nesses microcosmos sociais e entre os 
sujeitos, pelo menos na área de estudo.

Desta forma, temos um impasse entre a proposta de transformação social 

de uma realidade histórica e a necessidade de compreender e controlar a dinâmica 
das pequenas relações nas neolocalidades e nas ainda fragmentárias, em 
formação; sabendo que não há controle de território sem o domínio dos espaços 
de socialização, que são relacionais, com sujeitos buscando impor seus projetos, 
em defesa de seus grupos e interesses familiares.

O assentamento, território em disputa, é o palco, o lugar desses conflitos, 
entre classes e entre os indivíduos. Destas situações antagónicas e das 

dificuldades em controlar politicamente o assentamento, surgem propostas como a

seus semelhantes em sua busca desenfreada pelo poder. (...) A sociedade e a 
moral vão contra a natureza humana; impõem as regras da vida em comum a um 
ser essencialmente solitário. ” (Todorov, 1993:15)
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Comuna da Terra, que, em última análise, pretende controlar o "egocentrismo "58, 
formando um sujeito revolucionário para a transformação da sociedade envolvente, 
através da constante mobilização e incorporação ao projeto do MST.

Outra noção interessante nesta discussão é a que Velho (1999) desenvolve, 
semelhante à perspectiva de Todorov, resgatando uma idéia que nos lembra muito 
o mito de Aquiles59, alertando-nos para o fato de que a morte e o sofrimento fazem 

parte da ação dos indivíduos para a busca do reconhecimento, ou do prestígio, e 
que a construção de um projeto político pode buscar contemplar essa sociologia 
das emoções.

O que Velho chama de “sociologia das emoções" não é apenas uma 
característica psíquica das pessoas, mas o resultado de uma relação de 

socialização que se estabeleceu no passado e que o sujeito resgata na construção 
de uma nova socialização, determinante, a partir da escala local, para o movimento 

social.

"A possibilidade da formação de grupos de indivíduos com um projeto social 

que englobe, sintetize ou incorpore os diferentes projetos individuais, depende de 
uma preocupação e vivência de interesses comuns que podem ser os mais 

variados." (1999:33-34).

"O projeto de libertação deve ser um projeto de transformação cultural, 
calcado no respeito a cultura popular anterior, mas visando a superação de suas 

contradições." (Scherer, 1984:73). Grifo nosso.

O projeto político é, ao mesmo tempo, um projeto de territorialização, não há 
como imaginar esse projeto - que depende dos indivíduos-sujeitos para ser 
encaminhado - sem considerar a dimensão cultural passada, transculturada. 
Entretanto há uma necessidade de transformação cultural, como afirma Scherer:

58 segundo Matheus em entrevista concedida em 2003, tem o sentido de combater o individualismo 
que se opõe ao coletivo.
5& O "herói” grego que, segundo conta a mitologia, fez a escolha de viver uma vida breve e gloriosa, 
ao invés de envelhecer na terra natal, como um desconhecido qualquer.
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Emprestando o termo de Todorov (1999), a transculturação é entendida 

como uma aquisição de um novo código cultural sem que o antigo tenha se 
perdido. O autor considera que há uma degradação da cultura original, a qual 

chama de desculturação, ao mesmo tempo em que ocorre uma aquisição 
progressiva de uma nova cultura, processo denominado de aculturação60.

Outros textos nos apresentam denominações diferentes, mas de semelhante 
significado. Como exemplo, temos a de identidades múltiplas, citada por Santiago 

(2003), que parte, inicialmente, do afro-brasileiro que "viajava" entre dois mundos 
sociais e culturais, como uma forma de não marginalidade, como uma prática para 

sobreviver em sua cultura adaptando-se a outra.
É uma ação assimilacionista, não se luta pela preservação fechada do 

passado. Compreende-se a inviabilidade ou o custo dessa luta e admite-se a 

aceitação de novos códigos, até como estratégia de sobrevivência.
O assentado, excluído, constrói, nos espaços do assentamento e do 

movimento social, formas de inclusão e de aceitação pelos demais assentados. 
Não se trata de um processo de aceitação marginal, pelo menos no território em 
conquista, mas da construção de uma nova socialização, reconstruindo a família, 

agora ampliada61, criando um novo significado, desenvolvido nos laços de 
amizade, influenciando os espaços de socialização, formados nas relações entre a 
cultura trazida por esses trabalhadores ruro-urbanos62. Trata-se do que Santiago 

(Ibidem) denomina de configuração identitária plurívoca, até a criação de uma

As noções de prestígio, reconhecimento e ascensão social, como uma 
busca pela inclusão, devem ser consideradas e compreendidas no amplo processo 
político de construção social dirigido, no caso, pelo MST.

60 Embora seja uma referência ao trabalho de Todorov, o termo mais adequado seria assimilação.
61 A esta família ampliada, denomino de processos transitórios de extensão da família. As 
necessidades da vida, alargadas pelas dificuldades inerentes de uma territorialização do/no 
assentamento, inicia a construção de laços de solidariedade, reciprocidade e amizade que 
contribuem para a essa formação familiar.
62 Apresentamos algumas ponderações sobre o termo ruro-urbano nas considerações finais.
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...a 'viagem' do afro-caribenho entre dois continentes é real e é simbólica. 
Ele só pode se integrar (caso se possa dizer que está se integrando) ao mundo 
anglo-saxão se operar cortes identitários. (...)'Conheço intimamente os dois 
lugares, mas não pertenço completamente a nenhum deles’. E essa é exatamente 

a experiência diaspórica, longe o suficiente para experimentar o sentimento de 
exílio e perda, perto o suficiente para entender o enigma de uma 'chegada' sempre 
adiada.

Emprestamos, novamente, as citações de Santiago sobre os estudos de 
Stuart Hall63 relacionados aos afro-caribenhos na cultura anglo-saxão:

"Condenar o indivíduo a continuar trancado na cultura dos ancestrais 

pressupõe de resto que a cultura é um código imutável, o que é empiricamente 
falso: talvez nem toda a mudança seja boa, mas toda a cultura viva muda. (...) O 
indivíduo não vive uma tragédia ao perder a cultura de origem quando adquire 
outra; constitui nossa humanidade o fato de ter uma língua, não o de ter uma 

determinada língua (Todorov, 1999:24-25).’’

63 Ver comentário de Silviano Santiago, em 08/11/2003 no jornal a Folha de São Paulo, sobre a 
antologia de Stuart Hall com o título de: “Pele negra, máscara branca."
64 Embora a idéia de habitus remeta ao aprendizado passado e sua reprodução no meio da uma 
relação social local, sua estrutura não é rígida e uma hibridaçâo é possível, entre presente e 
pretérito.

O “corte identitário” desenvolve-se paulatinamente na transculturação, sem, 
contudo, eliminar todos os elementos culturais apreendidos anteriormente da 
memória dos sujeitos. Afinal, a cultura não é uma estrutura que possa ser 
esquecida, ou transformada totalmente nesses processos de reconstrução de 

significados. Criar novos hábitos de socialização pode significar, no processo 
futuro, a formação de novos habitus64.

Na construção dos espaços de socialização e na territorialização, as 
sobreposições dialéticas de tempos - passado e presente - são fatores a 
considerar no desenvolvimento político de construção dessa geografia em 

movimento do movimento social.
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65 Citando Ribeiro (1987), este afirma que a cultura nacional é assimilacionista e, assim, não exclui 
outras formas de expressão cultural, mas a incorpora.

Como vimos, o assentado tenta a reafirmação de suas noções de 
organização de vida, de ideal de liberdade, porém não repele totalmente as novas 
relações , que adquire no contato com outros, como na formação de uma família, 
ao mesmo tempo também não nega a importância do MST e de seu projeto, mas 
pode se opor ao mesmo, sem que isso signifique uma rejeição. Essa situação pode 
ser percebida, em parte, quando se inicia o processo de ocupação dos lotes e 
reconstituição das famílias.

Nesta fase de implantação da produção no assentamento, expressam-se 
diversas preocupações. Durante as visitas, conhecemos um dos primeiros 
assentados, o Sr. Juvenal Mendes da Silva Leite, ex-presidiário, que dizia 
preocupar-se no momento, (2002), apenas em trazer sua família para o 

assentamento, pois "estão morando numa favela em Guarulhos, que é um local 
perigoso". Em outra situação, o assentado José Paulino (Mancha) asseverava que 
estava muito ocupado com os afazeres do lote e com as necessidades da família e 
não tinha tempo para perder. Tais relatos também norteiam parte do grupo da 
Associação de produção, criada no assentamento e liderada atualmente pelo Sr. 
Divilane Ramos da Silva, o qual afirma que o desejo não é nada mais do que 

viabilizar a produção no assentamento.
No desenvolvimento de um novo modo de vida, ocorre uma transposição de 

tempos e espaços. A nova identidade, em construção, reproduz identidades e 
absorve novos códigos. A família, as amizades e relações de parentescos são 
criadas e ampliadas, transformando-se no interior do assentamento os alicerces 

dessa permutação cultural.
Embora vários assentados organizem a ida de suas famílias - em alguns 

casos numerosas para o tamanho do lote, como a do Sr. Antonio Carlos dos 

Santos ou a da dona Sara Gomes dos Santos - para o assentamento, e exista até 
o caso das famílias ligadas ao Sr. Gessy Braz dos Reis, de Osasco, que participou 
intensamente da luta e hoje ocupam - filhas e genros - três lotes no assentamento, 
outras se constroem, ampliam, ou se refazem nas relações entre os assentados, 
como no caso, respectivamente, da família nova de Sérgio Pereira Machado 
(Serginho); da ampliação, pelo casamento, da de Marcos de Andrade e Mara
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Lúcia Galvão de Andrade, ou a da nova família do Sr. Assis, que já tinha formado 
uma, mas que, após separação ocorrida dentro do assentamento, constituiu uma 
outra com a filha de um assentando denominado de "compadre", e que, sobre o 
episódio, afirma: "Depois que saí do lote que tinha com a outra, vim para cá, no 
lote do meu 'compadre', conheci a filha e fiquei". (Janeiro, 2005).

Esses processos influem na socialização desenvolvida e contribuem para 
uma territorialização particular das famílias no interior do fragmento do território em 

conquista.
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Capítulo 3 - Movimentos de uma disputa

A história
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O conflito atual pela terra no Brasil assumiu outras dimensões com o 
desenvolvimento da estrutura de exploração económica capitalista no campo, fruto 
de uma realidade política capitalista mundializada.

Essas dinâmicas mundiais, diretamente influenciadas pelas alterações na 
geopolítica internacional, oriunda da dita ordem bipolarizada, aceleraram o ritmo de 
circulação do capital, das informações e das idéias. Os meios de comunicação 

informatizados, antes de acesso quase exclusivo a alguns setores, espacializaram- 
se para diversos ambientes sociais. Essas transformações foram se 
desenvolvendo ao mesmo tempo em que o capital internacionalizava ainda mais a 
sua ação territorial, imprimindo, segundo os interesses, ordens especificas de 
exploração económica nas diferentes extensões do mundo, procurando 

monopolizar todo o território em escala global.
A idéia de que o capital, denominado, nos anos de 1990, de neoliberalismo, 

e suas atuais formas de organização espacial eram o destino da sociedade é 
disseminada para implantação de seu projeto de territorialização, em que a 
realidade sócio-económica permitia o mercado que, com a privatização do público, 
era vendido como o que de mais moderno poderia existir. Assim onde, a realidade 

mostrava-se mais combativa, as estruturas coercitivas do Estado eram, e 
continuam sendo, uma alternativa, contra movimentos de resistência à sociedade 

da mercadoria.
O movimento da economia e da política internacional e nacional reflete-se, 

na discussão teórica, em diferentes escalas e temas. Na década de 1960, como 

resultado da "guerra fria", aumentava a discussão sobre o dualismo socialismo- 
capitalismo e a possibilidade de uma revolução nos países denominados 
periféricos, ao mesmo tempo em que ocorria uma maior internacionalização da 
economia capitalista, através das multinacionais, para alguns países do 
denominado terceiro mundo. O crescimento da territorialização do capital e a 

estratégia de monopólio do território pelo mesmo resultaram em revoltas armadas
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contra as estruturas autoritárias e excludentes. Esse impulso do capital 
mundializado desencadeou, contudo, movimentos armados, principalmente nos 
países onde a população e a produção rural eram significativas. Nesse momento, 
os principais movimentos de lutas revolucionárias foram camponeses e ocorreram 
no interior da "guerra fria" com o apoio direto de organizações "comunistas" contra 
a expansão excludente capitalista, como os casos de Cuba, Vietnã e anteriormente 
a China.

Também no Brasil a agitação crescia na cidade e no campo, com a 
participação de organizações, como o Partido Comunista do Brasil, que se 
propunham a fazer um tipo determinado de revolução. Algumas dessas ações 
tiveram, no campo, o seu palco de ações principais.

Ao mesmo tempo em que ações práticas se desenvolviam, eram 

acompanhadas pelo debate teórico sobre as características da estrutura de 
trabalho no campo, em que se discutia a existência ou não de resquícios feudais 
no mesmo66. Essa discussão remetia a uma preocupação que era a situação do 

trabalhador no meio rural e da estrutura fundiária no país.
O aspecto da terra não era uma preocupação apenas da esquerda 

revolucionária nacional, mas do Estado, que não tardou em apresentar propostas 
de desenvolvimento capitalista para algumas áreas, ao mesmo tempo em que 

criava legislação para as relações de trabalho e produção.
As tendências teóricas e políticas da época discutiam a necessidade de uma 

reforma agrária como meio de elevar o nível de vida do trabalhador rural67. Era um 

momento importante que refletia aquela conjuntura internacional, na qual 
mundialização do capital atingia grande complexidade, nas décadas de 1950 e 

1960, em função da exacerbação da política anticomunista, em particular na 
América Latina, e da expansão da produção taylorista-fordista.

A realidade internacional e, portanto, nacional, salientava a necessidade de 
acelerar as condições que favorecessem o controle do capital e a sua 

monopolização do espaço-territorial, ao mesmo tempo em que tentava evitar, ou 

controlar, o deslanche de uma situação explosiva.

66 Ver Pardo Jr(1987).
67 Ibidem.
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Naquele momento, no Brasil, a reforma agrária de orientação económica 
incluiu-se no jogo de territorialização da economia de mercado, opondo-se aos 
movimentos sociais e entidades que disputavam a reforma agrária social, como 
alteração na estrutura fundiária. Esse foi o caso das Ligas Camponesas, em que o 
advogado e deputado federal Francisco Julião defendia uma concepção de 
revolução socialista na qual o campesinato seria o protagonista do processo68.

Esses ingredientes contribuíram para o desemboque do golpe militar de 
1964. A estrutura do Estado69 passa a se contrapor, ainda mais, à expansão dos 

movimentos sociais apoiados pelos grupos de esquerda que procuravam controlar 
uma fração do território disputado internacionalmente.

A ocorrência de governos "militares", oriundos e apoiados na geopolítica 

internacional “bipolarizada” ou “guerra fria”, resultou em ações organizadas e 
sistemáticas contra os movimentos sociais - políticos, partidários e sindicais - cuja 
preocupação era manter o controle do território como facilitador e mediador da 
internacionalização do capital, sob o pretexto de uma política nacionalista70.

Um hiato aparente, dos principais movimentos sociais, se fez no Brasil sob 

ação repressora dos governos federal e estadual, que ia desde a simples 
dispersão de manifestações, até a eliminação física71.

Com as mudanças na geopolítica internacional, com a distensão promovida 

com o enfraquecimento político da chamada ex-URSS, já no final da década de 
1970 e início da década de 1980, ocorre a retomada da ação mais contundente 

dos movimentos sociais em resposta à exclusão social e como consequência da 
reespacilaização das ideologias na conjuntura nacional e internacional72.

Essa situação é aparentemente antagónica, pois sabemos que a estrutura 

de Estado da União Soviética e de seu Partido Comunista gestou e apoiou 
diversas organizações políticas e sindicais em vários países como principal 

estratégia para controlar espaços e territórios tomados da estrutura capitalista.

68 Conforme Ricci (1999:69-71).
69 Apontamos como sugestão para pensar a questão do poder e a estrutura de Estado, Foucault 
(1979).
10 Sobre a internacionalização da economia e o governo “nacionalista” ver Oliveira (1991).
71 Sobre o assunto, recomendamos o livro Brasil: nunca mais, 2001, da editora Vozes, com prefácio 
de D. Paulo Evaristo Arns.
72 Neste período, recordemos a ação do sindicato Solidariedade, na Polónia, ou das greves dos 
metalúrgicos no Brasil, ambos com apoio direto da Igreja.
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Entretanto o centralismo dos partidos e entidades comunistas ligados à III 
Internacional contribuiu para um “acordo" de divisão de áreas de influência e, 
coercitivamente, impediu que os movimentos revolucionários nacionais e os 
sujeitos excluídos tomassem o controle das ações.

A gradativa finalização da política estabelecida, principalmente pelo Kremlin, 
encaminhou uma outra realidade com o ressurgir de movimentos sociais, sindicais 
e partidários inicialmente mais próximos das reivindicações.

Verifica-se um crescimento dos movimentos sociais e sindicais que 
questionaram tanto a ordem capitalista como a orientação centralizada por 
Moscou, e das organizações de esquerda, inclusive no Brasil. Essa realidade 
medra, como reflexo da queda das estruturas montadas na "guerra fria", contra os 

movimentos sociais, e pela abertura política que permitiu a “redemocratização” da 
sociedade.

Destacam-se duas situações relacionadas a esse processo: os movimentos 

contra o capitalismo seguiam uma ótica de Estado centralizador, que reproduzia o 
socialismo burocrático existente no leste europeu e na China, sem representar, 
diretamente, os desejos dos sujeitos dos movimentos sócio-sindicais envolvidos.

No Brasil, as entidades que representavam os Partidos Comunistas, o 
brasileiro e o do Brasil, adotavam essa orientação. Paulatinamente, após a queda 

do Muro de Berlim, em 1989, essas organizações perderam a força, com suas 
idéias passando por forte questionamento no período. Outra questão é que 

justamente quando se imaginava que a ideologia do mercado se fortalecia, 
enfraqueciam-se as ações estruturais dos estados capitalistas contra os 
movimentos sócio-sindicais73, facilitando uma rearticulação de forças e projetos 

que, de certa forma, sob a bandeira de diversas entidades, não diretamente ligadas 
ao Estado, permitiram uma expansão, a partir das necessidades imediatas, de 
movimentos como o de luta pela terra. São duas situações complementares que 

levam ao desenvolvimento de novas formas de organização.
Esse enfraquecimento é observado no questionamento interno e externo 

dos movimentos sociais, partidários e sindicais e suas estruturas centristas. Desta 
forma, a re-acomodação das forças no poder, em particular na América Latina e no

73 Como o fim dos regimes ditatoriais na América Latina na década de 1980.
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"A identidade nestes 'novos movimentos sociais'será constituída, pois, a 

partir de dois fatos.
Primeiro, o reconhecimento do povo (num sentido mais abrangente do que 

classe proletária) das condições materiais do capitalismo contemporâneo e de 

suas variadas e sobrepostas formas de opressão, bem mais ampla do que os 
antagonismos que ocorrem no mundo das relações de produção (se bem que o 
mundo das relações de produção também se reestrutura, sobretudo em face do 
crescimento das 'novas classes médias’). Esse fato poderá ser denominado 

'estrutural’.
Segundo, a internacionalização de uma cultura crítica que vem penetrando 

os movimentos populares. Este pensamento crítico está sendo construído a partir 
de uma insatisfação quanto às formas de opressão e autoritarismo, tanto do 

capitalismo quanto das tentativas para a sua superação — o socialismo real. Para 

esta crítica as idéias anarquistas têm sido valiosas. Princípios que remontam ao 
anarquismo, tais como a democracia de base, livre organização, autogestão, direito 
à diversidade e respeito à individualidade, identidade local e regional e noção de 

liberdade individual associada à liberdade coletiva caracterizam as formas de

74 Martins (Org. Bassegio, 1998:21) afirma que não há exclusão, mas uma inclusão marginal, pois 
todos, em diferentes escalas, estariam servindo à reprodução do sistema.
75 O MST junto com O EZLN (Exercito Zapatista de Libertação Nacional) de Chiapas-México talvez 
seja a outra grande novidade dos movimentos sociais do mundo “neomodemo” capitalista.

Brasil, sob orientação externa, facilitou a rearticulação de movimentos populares, 
sindicais, da esquerda ou não, nessa mesma região e em outras partes do mundo.

Esse novo debate, no contexto de exclusão74 económica e social, ainda 
mais acentuada no capital mundializado, contribui para o surgimento no país de um 
importante personagem político-social: o MST75. Além disso, o crescimento dos 
índices de desemprego, conjuntural e estrutural, contribui para esse momento, pois 
ao mesmo tempo em que se enfraquece o poder de ação dos sindicatos, abre-se o 
cenário para os novos movimentos sociais, como uma forma diferente de 

organização menos centralizada inicialmente, mais participativa e, 
simultaneamente, dona de um discurso contra a exclusão que abrange uma maior 
parcela da população, como o MST.
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organização e de luta dos 'novos movimentos sociais'. Este fato denominarei 
'cultural'". (Scherer-Warren, 1987:39-40).

As afirmações merecem uma breve consideração. Embora não seja nossa 
intenção discutir as características específicas dos novos movimentos sociais 
citados por Scherer-Warren, pode-se verificar que os princípios anarquistas nem 
sempre condizem com a ação prática, nem mesmo no MST, pois há de se imaginar 
que as pessoas incorporaram socialmente as idéias coercitivas das sociedades em 
que vivem, e estas reproduzem nos novos espaços.

De qualquer forma, é nesse contexto de discussão e rediscussão das 
características políticas dos movimentos sociais que se engendra o MST e 

ressurge a questão agrária, ou do problema agrário, segundo Stédile (1994).
Discute-se, segundo o autor e dirigente citado76, não mais se há 

necessidade da reforma agrária no país, mas qual deve ser a sua natureza: 
socialista ou capitalista. Essa discussão e a opção, pela direção do MST, da 
primeira alternativa, norteiam os seus debates internos e a construção de 

propostas de organização do assentamento para a sua territorialização, como a 
Comuna da Terra77 que, embora relacionada diretamente com a realidade paulista 

do movimento social, não pode ser desvinculada desse processo histórico nacional 

e internacional por uma outra realidade económica e social.
Desta forma, engendram-se, em locais diferentes, situações que 

convergiriam no futuro: o desemprego crescente do proletariado urbano, a crise do 

sindicalismo tradicional, o surgimento do MST, com a exclusão do trabalhador 
rural, pela mecanização da produção agrícola, minifundização da propriedade e a 

perpétua concentração fundiária no país.

76 João Pedro Stédile é uma das principais lideranças nacionais do Movimento dos trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e autor de diversos textos sobre a questão agrária. Algumas destas obras 
foram utilizadas neste trabalho, conforme a relação bibliográfica no final do mesmo.
77 Trabalharemos a Comuna no texto, mas algumas considerações foram apresentadas na sessão 
de comunicações livres no II Simpósio Nacional de Geografia Agrária/I Simpósio Internacional de 
Geografia Agrária - 0 campo no século XXI", promovido pelo departamento de Geografia da 
Universidade de São Paulo, em 08 de novembro de 2003.
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"O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nasceu de um 

processo de enfrentamento e resistência contra a política de desenvolvimento 
agropecuário, instaurada durante o regime militar. Esse processo é entendido no 

seu caráter mais geral, na luta contra a expropriação e contra a exploração do 
desenvolvimento do capitalismo. "(Fernandes, 1999: 65-66).

A origem do MST e de seus espaços de socialização está nas lutas sociais 
contra a situação de exclusão capitalista.

A modernização da agricultura, nos anos de 1970, com a imposição de 
grandes projetos, e a crise económica internacional dos anos de 1980 tornam 
pequenas as perspectivas para o trabalhador rural, tanto com o êxodo rural como 

com as migrações para as fronteiras agrícolas. Tentar resistir no campo e buscar 
outras formas de luta pela terra nas próprias regiões onde viviam foram algumas 
linhas de reação do movimento social, com o apoio da Igreja78.

Embora possamos, formalmente, datar e localizar a sua origem - Fernandes 

chega a indicar que algumas ocupações, como as glebas Macali e Brilhante, no 
município de Ronda alta, no Rio Grande do Sul, em 1979, marcam o princípio da 
história do MST - o MST origina-se dos processos contraditórios do capitalismo no 

Brasil.

A concentração fundiária e a modernização da agricultura, com a expansão 

do modelo agrário vinculado ao agronegócio para outras partes do território, 
contribuíram para a exclusão social e para as condições que contribuem hoje para

78 A Comissão Pastoral da Terra (CPT), criada em junho de 1975, como resposta à situação 
precária dos trabalhadores rurais, cujo objetivo inicial era defender as pessoas contra o sistema de 
governo ligado aos interesses do capitalismo nacional e internacional, apresenta uma grande 
contribuição, tanto na denúncia da violência no campo como na organização do movimento pela 
conquista da terra, chegando até mesmo a auxiliar acampamentos e ocupações. As ações da CPT 
contribuíram marcadamente para o surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), fundado em 1984 no I Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 
Cascável-PR.
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Entre os conflitos pesquisados por Bastos, dois foram significativos na 

organização recente da luta pela terra em São Paulo. O primeiro foi o dos 

posseiros da gleba Santa Rita, no município de Teodoro Sampaio, no pontal do 
Paranapanema, entre as décadas de 1970 e 1980. O outro conflito foi desenvolvido 

pelos posseiros da fazenda Primavera, em Andradina, envolvendo 300 famílias e, 

aproximadamente, 1200 agricultores.
As lutas dos posseiros da fazenda Primavera, em Andradina, no final da 

década de 1970, pelo controle das terras griladas do industrial J. J. Abdala, ex-

"Temos a falsa impressão de que, no Estado de São Paulo, os movimentos 

sociais no campo são poucos e de pouca importância política. Mais ainda, imagina- 
se que os mesmos restringem-se apenas às pressões institucionais ou 

reivindicações trabalhistas. Contestando tal postura, realizamos, no momento, 
pesquisa nesse estado abrangendo o período que vai de 1964 a 1981. (...) O 
material de que dispomos aponta a existência, durante o período, de 127 conflitos. 

Destes, 52% são conflitos pela terra; e o restante, conflitos trabalhistas e de outra 
ordem. "(1983:26-27).

79 Prado Jr, (1987), alertava que o progresso (técnico) não tem necessariamente relação com a 
melhoria das condições de vida.
80 Segundo o autor, os movimentos sócio-territoriais, apresentam o território como trunfo 
(Fernandes, 2000:61). Entretanto o projeto é de transformação de sociedade e, para tanto, busca- 
se o controle do poder e do Estado. A partir dessa avaliação, do projeto do MST hoje, deveríamos 
denominá-lo um movimento político-territorial.

o processo de territorialização progressiva desse movimento social79 ou, como nos 
diz Fernandes (1999), a construção de um movimento sócio-territorial80.

Em São Paulo, Estado onde se desenvolve este estudo, o processo de 
formação do MST inicia-se como expansão dos movimentos pela luta da terra no 
centro-sul do país, aglutinando progressivamente os trabalhadores urbanos 
excluídos pela modernização da produção nos estabelecimentos industriais.

Para Fernandes (ibidem), o MST, em São Paulo, resulta de uma diversidade 
de experiências que vêm acontecendo desde 1979. Simonetti (1999), alerta, 
entretanto, que as lutas pela terra no Estado não são novas. Bastos (1983), na 
mesma linha, afirmava:
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"O conflito entre os posseiros e a empresa do Sr. Abadalla, 'J. J. Abdalla 
S/A', surgiu a partir de mudanças na forma de exploração: 1 - aumento do 
percentual da renda da terra que era paga em produtos; 2 - aumento nos preços 
dos produtos vendidos no armazém da fazenda e controlados pela empresa J. J. 

Abdalla S/A; 3 - os posseiros somente podiam vender os produtos ao fazendeiro 
(Sr. Abdlla), que lhes pagava com cheques de outras cidades em que os 

trabalhadores só podiam pagar ou trocar com agiotas que cobravam 50% do valor 
real. "(1999:82).

"De forma que, em fevereiro de 1983, o Movimento dos Sem Terra do Oeste 

do Estado de São Paulo e a CPT realizaram, em Andradina, no salão da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, um encontro que reuniu mais de mil e duzentos 

trabalhadores rurais de trinta e quatro municípios. Em março, o Movimento, a CPT 
e a Fetaesp encaminharam um abaixo-assinado com quatro mil assinaturas para o 
Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários do então ministro Gal. Danilo 

Venturini e para o presidente do Incra, o Sr. Paulo Yokota. A tentativa foi vã. Os

proprietário da companhia de Cimento Perus, são vistas como génese do MST no 
Estado de São Paulo.

Segundo Simonetti,

81 Esses posseiros têm sua origem na imigração de nordestinos, mineiros e italianos, no final da 
década de 1920. (Fernandes, 1999:89).

Na época, a ação dos posseiros8^ era organizada pelo Movimento dos Sem 

Terra do Oeste do Estado de São Paulo, o qual envolvia várias categorias de 

trabalhadores rurais, bóias-frias, pequenos proprietários, desempregados, 
carpinteiros etc. Ao mesmo tempo, também eram diversificadas as instituições de 

apoio ao movimento, englobando a Igreja, partidos políticos, como o PT e o PMDB, 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Fetaesp e a CUT.

As diferenças de concepções entre as instituições, as necessidades dos 

posseiros e o desenvolvimento dos debates que permitiram uma maior reflexão 
sobre os objetivos pretendidos e o tema reforma agrária culminaram com a criação 

do MST de São Paulo.
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trabalhadores não obtiveram nenhuma vitória perante o governo federal durante o 
regime militar. Em abril, uma comissão de apoio aos sem-terra, composta pela 
CPT, pela Fetaesp e por parlamentares do PT e PMBD entregou uma cópia do 
abaixo-assinado ao recém-eleito governador Franco Montoro e ao secretário da 
Agricultura José Gomes da Silva.

Neste momento da luta, a CPT articulou a aproximação dos movimentos 
sociais em processo de formação e os movimentos que executavam as suas 
primeiras experiências, como por exemplo: o Movimento dos Sem Terra do Oeste 
do Estado de São Paulo, trabalhadores sem terra do Pontal do Paranapanema e o 
Movimento dos Sem Terra de Sumaré, etc. (...) Essa articulação promovida com o 
apoio da CPT contribuiu na fundação do MST em nível nacional e para a formação 
do MST no estado. "(Fernandes, 1999: 97).

Progressivamente, a espacialização e territorialização do MST no Estado de 
São Paulo vão se desenvolvendo82.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é uma 
organização recente, constituída no ventre das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEB's), apoiada por parte da Igreja Católica, que se tornaram espaços de reflexão 
acerca da realidade, conforme Fernandes (ibidem).

A atuação do MST espelha-se em uma necessidade antiga, desde o 
descobrimento, tomando contornos mais efetivos com a lei de terras de 185083. A 

novidade do movimento não está em seu objetivo imediato, que é a conquista do 
território, ou o controle de fração do território84 (Fernandes, ibidem), mas na sua 

forma de agir, pensar, se organizar e constituir-se enquanto espaço de

82 No Vale do Paraíba Paulista, a bibliografia sobre o MST ainda é escassa. No capítulo sobre 
Assentamento Nova Esperança 1, apresentaremos alguns elementos históricos do surgimento do 
MST na região. Entretanto devemos fazer uma referência a Bastos (1983:27), que, utilizando-se do 
critério de Divisão das Regionais Agrícolas do Estado de São Paulo, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, relata a existência, entre 1974 e 1981, de 10 conflitos fundiários na DIRA Vale do 
Paraíba.
83 Marques (2000) afirma que a luta pela terra, no Brasil, é movida pelo conflito entre a 
territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa.
84 Assim como o capital incorpora formas de exploração não capitalista para sua reprodução, a 
"conquista" de um fragmento do território capitalista não significa que este não possa ser utilizado 
pelo capital em seu processo de territorialização. É por isto que a conquista de um fragmento do 
território capitalista é aparente.
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socialização. Uma construção permanente no enfrentamento de problemas de 
ordens diversas.

Existem fatores que influenciam a trajetória de permanente construção de 
estratégias e ideologia desse movimento,

‘‘Um é decorrente do fato de estar sempre muito ligado à realidade, ao dia-a- 
dia, o que nos obriga, de certa forma, a desenvolver uma espécie de pragmatismo. 
Não pragmatismo das idéias em si. Mas se ela dá certo ou não". (Fernandes & 
Stédile, 1999).

e do trabalho, que compõe o movimento, como já 
génese no próprio capitalismo. É no interior do 

sistema político-económico que surge o sujeito que

85 No programa de reforma agrária, conforme caderno de formação 23 do MST, temos que: “Todo o 
processo de organização e desenvolvimento da produção no campo deve levar em conta a 
supremacia do trabalho sobre o capital. Devemos buscar a eliminação de todas as formas de 
exploração e opressão. A valorização e a garantia de trabalho a todos como forma de libertação e 
de construção da dignidade e da igualdade entre as pessoas." (1998:23). Essas idéias são 
reafirmadas na cartilha do MST, A Reforma Agrária que Precisamos. (Junho/2003).
86 Stédile (1994) afirma que a reforma agrária, desejada pelo MST, será anticapitalista, ou 
socialista, porque atinge os interesses da burguesia como classe e visa reorganizar toda a 
produção às necessidades alimentares do povo.

Outra questão importante a ser incorporada à discussão está na fonte que 
expande o MST. É verdade que seus espaços de socialização fortalecem suas 
ações e coesão da luta pelo objetivo principal: a terra. Entretanto a grande massa 

de excluídos da terra 
mencionado, tem sua 
desenvolvimento deste 
expande as ações dos movimentos de resistência em outros países e que, no 
Brasil, por algumas peculiaridades, como a concentração das terras rurais, origina 

o MST. Essa contradição é uma marca inerente de alguns movimentos sociais, ou 
seja, a luta contra a exclusão nutre-se da exclusão. Parece-nos ser deste 
contradito que surge a idéia de alguns de que o movimento termina quando a 

conquista é alcançada: a terra.
O MST esforça-se em alterar a estrutura da propriedade da terra, para 

subordinar a propriedade da terra à justiça social, às necessidades sociais, como a 
garantia de trabalho e a distribuição de renda. Apresenta-se como uma proposta 
de reforma agrária de natureza socialista85, ou anticapitalista86, distanciando-se de 

qualquer dos tipos de reformas agrárias capitalistas já existentes e, por isso, não
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"Assim, nem o controle, nem a destruição do aparelho de Estado, como 
muitas vezes se pensa - embora, talvez cada vez menos - é suficiente para fazer 
desaparecer ou para transformar, em suas características fundamentais, a rede de 

poderes que impera em uma sociedade. " (2001:13).

Esta orientação de Marx aponta para uma preocupação que o MST deve ter, 
pois na territorialização, processo contínuo, mesmo a derrota de uma classe por 
outra não significa que a luta contra a "derrotada” tenha terminado. Foucault 

(2001), alerta que,

87 Um dos objetivos gerais do MST é "Construir uma sociedade sem exploradores e onde o trabalho 
tem supremacia sobre o capital."(1998:29). Embora contraditório, pois admite a existência do 
capital, criar uma nova sociedade é um objetivo que ultrapassa o simples acesso à terra.
88 O movimento político apresenta um padrão de orientação teoricamente elaborado, e propósitos 
desenvolvidos na ação prática. Esse movimento tem no controle do território a finalidade principal e, 
assim, o Estado deve ser o objeto central, pois é a instituição que poderá prover a efetivação dè 
suas idéias.

se constitui, pelo menos em seu projeto, em um movimento que apenas luta pela 
terra.

À medida que apresenta uma proposta que atinge o modelo de sociedade87, 
o movimento torna-se político-territorial88 e não apenas sócio-territorial, pois os 

domínios do território exigem o controle do Estado, e não apenas de um fragmento 
territorial da sociedade. É preciso fazer compreender que suas propostas são 
necessidades da sociedade, ou da maior parte dela. O foco de orientação 
ultrapassa o controle do território quanto à necessidade de garantir uma terra de 
trabalho. O movimento político-territorial deve buscar o controle do Estado para 
fazer valer suas idéias para toda a sociedade, uma preocupação maquiavélica, 
mas também prognosticada por Marx,

"...toda classe que aspira à dominação, mesmo que essa dominação, como 
no caso do proletariado, exija a superação de toda a antiga forma de sociedade e 
de dominação em geral, deve conquistar primeiro o poder político, para apresentar 
seu interesse como interesse geral, ao que está obrigada no primeiro 

momento. "(1999:49).
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Embora aparentemente contraditórias, as idéias indicam uma necessidade 
de pensar e agir permanente do movimento. Se o território é também vital para a 
existência do Estado, essa instituição, o Estado, está em permanente disputa. Seu 
controle, objeto do movimento político-territorial, não elimina a necessidade da 
ação permanente.

O MST, em territorialização, transformou-se suficientemente em um amplo 

movimento social, agora político-territorial, presente em vários espaços da

89 Os isolados são alguns poucos assentados que parecem apresentar uma alienação espontânea 
dos acontecimentos, como a situação do Sr. José Cícero, ou do Sr. Irani Fernandes dos Santos. 
Esses assentados são conhecidos, mas raramente foram encontrados circulando nas atividades do 
assentamento. Em alguns casos parece haver um confinamento ao lote.

No assentamento em estudo, a cada espaço, a cada escala de problemas, 
temos um fragmento da realidade maior, das realidades históricas.

A luta e as estratégias do MST ainda não são vividas por todos os 
assentados conscientemente. Alguns, como os assentados isolados89, parecem 
desconhecer os acontecimentos, mas ficam alertas e ansiosos pelas notícias de 
crédito.

Cada sujeito procura, dentro de sua compreensão do processo, uma 
inserção no mesmo. Muitos ainda vivem suas realidades de outro espaço-tempo, 
fruto de sua formação social e tradições, influenciadas pela sociedade capitalista e 
pelas mobilidades no território. Essas realidades são alteradas nas novas relações 
sociais, porém não de forma harmoniosa, pois seus costumes também sofrem 
alterações no novo espaço social e no conflito por uma nova relação harmónica.

"É preciso abandonar todas as teorias que tornam explícita ou 
implicitamente a prática como uma reação mecânica diretamente determinada 
pelas condições antecedentes e inteiramente redutível ao funcionamento mecânico 
de esquemas preestabelecidos, 'modelos', 'normas', ou 'papéis' que deveríamos, 
aliás, supor que são em número infinito, como o são as configurações fortuitas dos 
estímulos capazes de desencadeá-las" (Bourdieu, 1994:64).
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Este é o momento - do assentamento - em que, no nosso ponto de vista, a 
entidade vive a necessidade de reconstrução e a contradição entre suas propostas

"Precisamos criar ou recriar a estrutura social. É através dela que as 

pessoas participam da sociedade, exercendo sua cidadania e desenvolvendo sua 

consciência social." (CCA, 1998:17)

sociedade. Assim, uma questão é tentar compreender, sem pretender determinar, 
qual será o destino do movimento social com a sua territorialização, mesmo que 
fragmentária, neste momento. Grande parte de sua história ocorreu na luta pela 
terra. A territorialização, com a entrada na terra, cria um outro ambiente desta 
realidade e novas necessidades.

Entra em discussão agora a magnitude de sua ação política, a manutenção 
ou ampliação dessa territorialidade, que, entretanto, não deve ter, provavelmente, 
as características, desejadas pela entidade na implantação de sua proposta inicial 
de reforma agrária anticapitalista e na criação de uma outra sociedade.

As discussões de projetos, que na verdade são propostas que emergem no 
assentamento, direcionam-se para a finalidade de garantir uma espacialização que 
permita o controle do território conquistado e a ampliação desta conquista, por 
parte do MST, mas que reconheça a heterogeneidade cultural.

Propostas de novos modelos de assentamento, como a Comuna da Terra, 
em São Paulo, que detalharemos mais à frente, pretendem ser uma construção 
interna, ou seja, não tendem a ser uma camisa de força, uma imposição, mas uma 
aceitação a partir de um amplo debate endógeno. Sua configuração será diferente 
de assentamento para assentamento, conforme propõe Delwek Matheus, em 
entrevista concedida em sua residência em 22 de dezembro de 2003.

Entende-se que a diversidade não pode ser obstáculo para a 
territorialização, conscientizando-se que a sociedade capitalista criou os sujeitos 

atuais do movimento.
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e a dos assentados; a contradição entre a conquista da terra e o enfraquecimento 
da participação dos sujeitos.

Almeida (2003:186) aponta que, no assentamento, afloram questões 
contidas no acampamento. Na verdade, os assentados não rompem inteiramente 
com as relações sociativas conflitivas existentes anteriormente.

São conflitos reprimidos por questões de urgência, qual seja, a necessidade 
de manter a coesão do grupo para ocupar e iniciar a territorialização na terra 
capitalista que cairá em seu domínio.

Trata-se de uma situação especial, pois a esperança de ver concretizado um 
território de justiça, companheirismo, se defronta com os mesmos problemas 
vividos anteriormente em outros espaços dessa sociedade complexa90. Um retrato 

local das contradições vividas na escala ampliada. Isto se amplifica na medida em 
que o MST se mostra como um movimento organizado de luta pela terra, mas com 

um projeto, em gestação, de luta com a terra.
Neste momento, o sucesso da luta com a terra estará à mercê, ainda mais, 

da escalas locais dos assentamentos, ao contrário da luta pela terra, que se 

direciona e atua como pressão contra o monopólio territorial da terra como 

mercadoria.
Nas diferentes etapas, a de luta sem a terra e a da luta com a terra, temos 

pelo menos duas situações: na primeira, um movimento social, de organização 
horizontalizada, em que as estratégias de ação são decididas conjuntamente 
dentro do acampamento, envolvendo a participação da maior parte das famílias91. 

É verdade que, nesse momento, existe um objetivo comum a todos, que é a 
entrada na terra, porém a necessidade da participação coletiva nas ocupações e a 
manutenção das áreas impõem às lideranças a presença de todos na organização; 

na segunda, na luta com a terra, um movimento que se fragmenta. Essa

90 Como nos movimentos sindical e partidário.
91 Durante as visitas ao Vale do Paraíba, observamos uma ocupação em Taubaté, a primeira após 
a eleição presidencial de 2002, na Fazenda Abrahão, no final daquele mesmo ano. Ao contrário da 
organização interna, do assentamento em estudo, Nova Esperança 1, em Taubaté, distribuíam-se 
os acampados em grupos de 10 famílias, com cada uma indicando um representante para as 
atividades do acampamento e para as reuniões gerais do mesmo. As lideranças da ocupação 
informaram que essa forma de organização era mais democrática e participativa do que a divisão 
em núcleos de assentados, quando se tira um representante dos núcleos para as discussões gerais 
e deixa-se para os núcleos a tarefa de organizar as atividades internas sob sua responsabilidade, 
como era o caso da Nova Esperança, em São José dos Campos.
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"No acampamento com a gente, todos coletivamente, vivem o sonho de ter a 
terra...então os problemas é (sic) mínimo. Porque todo mundo compartilha do 
mesmo sonho e quando a gente entra na questão de como fazer, é que dá(sic) as 
divergências...é que dá(sic) os problemas, porque a gente diverge, no como fazer o 
sonho.” (Valdir Nascimento, liderança do MST, no Vale do Paraíba, ex-assentado 
em Tremembé e responsável pela organização de novas ocupações na região, 

sobre a situação nos momentos de luta pela terra e de luta com a terra, 2003).

fragmentação também pode ser justificada pela necessidade de continuar lutando 
pela terra em outras áreas, e a falta de quadros impõe a retirada de importantes 
membros do assentamento92, mas também pelo distanciamento dos próprios 
assentados que conseguiram alcançar objetivos que os unia.

Em Tremembé, Vale do Paraíba paulista93, no assentamento Conquista 

(1996) de 96 famílias, apenas 23 continuaram organizadas pela estrutura do MST 
até o ano de 2001. Outras, conforme o comentário do Sr. André Luís94, que na 

época pertencia ao pré-assentamento Nova Esperança, resolveram afastar-se do 
movimento, tanto no que diz respeito à produção quanto ao apoio da luta, pois 
consideraram ter alcançado o seu objetivo: a conquista da terra95. A auto- 

identificação dos assentados enquanto iguais é ainda frágil, está em construção na 

descoberta do outro e do movimento social.
Stédile (Fernandes&Stédile, 1999), relatava em outra escala relacional, essa 

preocupação, em um Encontro Nacional dos Assentados, quando alguns achavam

92 "Para isto precisamos liberar pessoas para ajudar o movimento popular urbano e rural 
(sindicatos, associação de moradores, comunidade, etc) e buscar desenvolver a consciência 
política através das lutas políticas de solidariedade de classe e da compreensão do seu 
significado." (CCA, 1998:17). A necessidade de liberar quadros é reconhecida pelo movimento 
como um fator de debilidade de alguns assentamentos. É pela preocupação em formar novos 
quadros na luta pela territorialização que se inaugurou, em Janeiro de 2005, a Escola Nacional de 
Quadros Florestan Femandes em Guararema, São Paulo.
93 Atividade de campo realizada em 17 de julho de 2001, com base em entrevistas a acampados, 
pré-assentados, assentados e direção do MST local.
04 Esse trabalhador abandonou o MST e a luta pela terra em 2003, afirmando que precisava cuidar 
da família.
95 Lembremos que a luta pela desapropriação das terras da Petrobrás, na área, foi iniciada sob a 
bandeira do MST, entretanto, com a divisão do movimento, as atuais lideranças acusam as antigas 
de não pertencerem realmente ao MST, ou pelo menos, de não compartilharem de suas idéias e 
serem oportunistas. Hoje, segundo as últimas informações, não há mais vínculo político organizado 
entre o assentamento Conquista e o MST.
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que não precisavam mais ficar ligados ao MST, pois já estavam assentados. 
Naquele momento, o próprio Stédile classificou tal situação como perigosa para os 
rumos do movimento.

Devido às situações descritas, tem surgido a necessidade de lançar os olhos 
para as facetas do movimento e dos sujeitos, suas vidas, origens. O próprio MST 
tem procurado não se restringir ao caráter corporativo, superando o coletivo 
aparente pelo coletivo real96.

"Se uma família lutar apenas pelo seu pedaço de terra e perder o vínculo 
com uma organização maior, a luta pela terra não terá futuro". (Fernandes&Stédile, 
1999).

Trata-se, entretanto, de uma realidade que, por sua existência, pode 
determinar alterações significativas nas relações espaciais e na destinação do 
fragmento do território conquistado, ou melhor, em disputa, pois na luta pela terra 
do capitalismo, a entrada em um fragmento desta terra é uma situação efémera até 
que toda a territorialidade capitalista seja superada. Dessa realidade, surge a 
necessidade de avançar nessa discussão e em um de seus desdobramentos, que 
é a possibilidade de desterritorialização do MST, dos trabalhadores rurais e dos 
camponeses, que podem ser categorias distintas, mas relacionadas a uma mesma 

realidade no capitalismo.
Não se trata apenas de uma perda de experiência, mas de uma reafirmação 

das individualidades97 no coletivo. O trabalhador assentado reconstrói relações no 
assentamento, compõe seu grupo, individualiza-se, preocupando-se com a 
produção e seu projeto familiar, se afastando do projeto do MST para colocar em 
prática sua idéia de produção, de organização espacial e a reconquista da inclusão 
pelo trabalho, autonomia e a propriedade. O afloramento da fragmentação da ação

96 "A coletividade aparente, em que se associaram até agora os indivíduos, sempre adquiriu uma 
existência autónoma em relação a eles e, ao mesmo tempo, por ser uma associação de uma classe 
contra a outra classe, era, para a classe dominada, não só uma coletividade inteiramente ilusória, 
como também um novo entrave. Na coletividade real, os indivíduos adquirem sua liberdade na e 
através de sua associação. "(Marx, 1999:117).
97 Não se trata de uma opção de individualismo renunciante, que provoca o isolamento, mas o que 
prioriza um projeto familiar, mesmo que essa família não seja formada apenas de laços sanguíneos, 
mas pelas novas relações que se estabelecem e se desenvolvem. O termo família nova é diferente 
de nova família, pois o primeiro parte de uma base já constituída, ao contrário do segundo.
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"De qualquer forma o processo de individualização não se dá fora de 
normas e padrões por mais que a liberdade individual possa ser relativizada." 
(1999:25).

98 Decorre dessa situação a formação da primeira associação, inicialmente sem registro e sem 
nome, dos assentados do Nova Esperança 1. Essa associação foi constituída principalmente por 
membros do núcleo dos excluídos e liderada pelo assentado Leandro Pereira.
99 Conforme Marx (1999:37).
100 Mesmo que isto não seja uma possibilidade real.

O desenvolvimento e o imbricamento das lutas tendem a elevar o grau de 
consciência" o suficiente para romper com as possíveis ilusões com o capitalismo, 
porém sem eliminar a história de vida dos sujeitos do movimento e as etapas 
transitórias em que as relações políticas criadas no movimento pela conquista são 

reconfiguradas.
É o receio de novamente sofrerem com o processo de exclusão capitalista, 

já conhecido pelos assentados que, até agora, funciona como um "inibidor" da 
fragmentação definitiva do assentamento. Enquanto esses fatores forem 
perceptíveis, os assentados, que podem se opor ao MST, limitam sua ação em 
favor daquele tipo de coletivo. Tal coerção, promovida pela vida real, chega ao 
assentado sob duas formas de ameaça, que na verdade são complementares e 
inseparáveis: a preocupação com a sua desterritorialização promovida pelos 
elementos do capitalismo e o receio de que uma oposição sistemática contra o 
projeto do MST possa resultar na sua expulsão100 do assentamento em formação,

coletiva interna ocorre com novos espaços de socialização sendo criados no 
interior dos espaços existentes do movimento. Proliferam-se as reuniões de 
núcleo, e novas reuniões e grupos se formam à medida que surge a oposição em 
relação à condução política dada pela entidade, ou a necessidade de iniciar a 
produção98.

Esse tipo de individualismo (pelo projeto familiar), como já citado, também 
passa pela necessidade de distinguir sua ação no coletivo e o desejo de 
diferenciação, em busca, na sociedade de mercado, de prestígio, status ou 
reconhecimento, determinado pelo controle particular, no 
Entretanto, Velho afirma:
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101 Considerando que o sujeito é um ser individualista, com seus projetos, que podem se chocar 
com o projeto do MST. Porém este sujeito necessita e busca a organização coletiva, seja para 
conquistas imediatas, que sozinho não conseguiria, seja para obter o reconhecimento, ou prestígio, 
de que tanto necessita.

o que os deixariam também à mercê da primeira situação. Posteriormente, serão 
relatadas essas preocupações dos assentados.

Independentemente do quadro configurado no assentamento, de 
democracia ou não, há um aspecto positivo: a possibilidade permanente de que a 
sociação conflituosa interna permita a reorganização das relações e a elevação do 
grau de consciência da manutenção da luta coletiva, haja vista que os conflitos 
engendram relações para a superação das dificuldades reais.

Porém o processo não é continuo e homogéneo e desenvolve-se em 
diferentes escalas de relacionamento, desde o local, a regional, a nacional até a 
internacional.

O fator externo e a luta de classe são determinantes na conscientização dos 
trabalhadores. Conscientização que, entretanto, nem sempre é apenas 
determinada pelo processo contra a estrutura política económica e ideológica do 
capitalismo, mas uma ação iniciada pela preservação da identidade e dos direitos 
apreendidos e conquistados na história da formação cultural dos sujeitos, e que se 
choca contra a nova ordem económica e social que tenta se estabelecer. Assim, 
Miranda, ao afirmar que "A revolução acontece pela impossibilidade de realização 
do cotidiano. ^QdQ.ZQ), expressa a idéia de Thompson (1998), que atesta que os 
costumes de uma cultura tradicional tornam-na conservadora e, ao mesmo 
tempo, rebelde. Essa rebeldia pela manutenção de costumes e pelo receio de que 
o novo seja um elemento devastador promove a construção de uma 

transformação.
A caracterização precisa dos acontecimentos é necessária para transferir 

uma análise mais exata de conjuntura para a realidade das disputas, criando 
estratégias e formas e organizações de luta. Essa adequação tem sido o motor das 
incertezas, dos avanços e recuos de movimentos contra a ordem estabelecida, 
além da dificuldade de adaptação do universo individual do sujeito coletivo101 ao 

projeto político.
Tratar o movimento pela reforma agrária como revolucionário e socialista 

sem promover uma transformação na consciência, sem preparar na base, sem
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considerar individualidades, costumes e tradições parece uma inadequação. 
Talvez devêssemos rever conceitos de revolução, entendidos como momentos 
permanentes, mas descontínuos contra as estruturas vigentes. Momentos que, 
mesmo sendo apenas de rebeldia e não organizados, contribuem, no processo 
histórico para alterar relações estruturais, inclusive quando as ações dos sujeitos 
são pela manutenção de suas organizações tradicionais, mas com tempos 
determinados por inúmeras ocorrências, como escreve Almeida: "É a própria 
tentativa de manter a tradição camponesa que torna o camponês revolucionário". 
(2003:81).

Mesmo considerando que a referência de Almeida à tradição camponesa é 
exagerada, ela contém, na tentativa de conservação de seus elementos, a noção 
de liberdade que alimenta e movimenta as revoluções. Não se trata das pequenas 
revoluções não continuadas (Mitidiero, 2002), nem das revoluções inacabadas e 
barrocas (Martins, 1993:23).

Ao mesmo tempo, há de se discutir de qual tipo de socialismo estamos 
pensando: o que parte de uma proposta externa aos indivíduos, ou o que pensa 
esse sujeito na luta pela adequação das suas concepções de vida e objetivos à 

realidade, como pretende ser a proposta de Comuna da Terra.

A revolução é um processo realizado por diversos episódios conectados, em 
tempo e espaço variáveis e apenas aparentemente dissociados, que mobiliza um 
grupo em ação permanente. As partes integram um todo e não se dissociam dele, 

interagem.
Nessa mobilidade permanente, a conquista da terra não significa o fim, mas 

uma etapa e, no caso em questão, um inicial fragmento territorial estratégico, 
determinante no processo de avanço ou recuo e que é a cena e o lugar de 

transformações, conforme Raffestin (1993).
A chamada revolução não se concretiza no momento da revolta, da 

reivindicação, na turba, mas no instante posterior, ou seja, da conquista702.

102 Embora o movimento de agitação seja importante e vital no processo.



100

"A gente devia prender os dois aqui e forçar a negociação, era assim que a 

gente fazia e juntava todo mundo" (2003).

A segunda ocasião se deu em maio de 2004. O assentado Sílvio José da 
Silva, desvinculou-se do MST e da coordenação porque resolveu não aguardar o

O que fazer e como fazer com o objeto da conquista? Ao demorar a 
responder a essa questão, voltamos ao ponto de partida da transformação social. 
No entanto, um projeto de mudança tem, no centro, a preocupação em contornar 
as dificuldades e obstáculos, e as medidas para tal não seguem uma teoria a priori.

Para a construção da proposta socialista do movimento social, parece haver 
necessidade de uma ação incessante contra a ordem económica estabelecida de 
propriedade privada dos meios de produção e da interação como um novo homem- 
assentado, seu projeto e sua noção de liberdade.

A territorialização, desterritorialização e reterritorialização do movimento 
dependem da existência, ou não, de um projeto político de luta com a terra e não 
apenas do individualismo, embora esse seja um fator importante e que preocupa a 
direção do MST. O distanciamento do projeto é ainda maior quando as 
mobilizações, as conquistas das reivindicações são demoradas. Realidade ainda 
maior nos momentos de ausência de ações políticas, como verificado pelo 
abandono de sem terra do acampamento Chico Mendes, em Jacareí, que acabou 
levando a direção do MST a finalizar o mesmo, pois a maioria das famílias 
acabaram retornando às ruas das cidades devido à aparente falta de perspectiva 

da luta.
Observou-se essa situação no Nova Esperança 1. Em novembro de 2003, a 

chegada de um veículo do INCRA ao assentamento provocou uma imediata 
aglomeração. Embora a presença dos representantes da entidade fosse apenas 
para informar da regularização dos títulos de alguns assentados que tinham 
processos na justiça por antigas ocupações, a maioria presente estava interessada 
em saber da liberação de créditos. A impossibilidade de uma resposta positiva 
sobre a liberação dos créditos, pelos representantes do INCRA, levou o assentado 

José Paulino (Mancha) a declarar:
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crédito moradia do PSH 
explicações, ele refletia:

'Antigamente tinha mais união, a gente juntava e fazia ocupação de prédios 
para conquistar algo. Agora, o MST se aliou ao governo e não quer mais fazer 
isso '104. (2004).

103 Programa de Subsídio Habitacional.
104 O momento político nacional, com a presença de um governo considerado aliado - segundo as 
palavras de Delwek Matheus - ameaça, no caso do assentamento, a condução do mesmo pelo 
MST, pois os assentados desejam a solução de seus problemas, compreendem que a luta é contra 
a política do governo federal, representado pelo INCRA, mas relacionam a direção do MST, em 
certa medida, como um apoiador do governo, segurando (até este momento da pesquisa, 2004), 
algumas ações políticas de manifestações e ocupações.

103 , apoiado pela entidade. Em meio à conversa e suas

Há, ainda hoje, uma outra importante contradição do movimento social pela 
terra, particularmente o MST: se a luta é pela terra e por um espaço-território de 
luta contra o espaço-território capitalista, entendemos que o seu centro da atuação 
política deva ser o trabalhador com a terra. A "pouca importância", aparentemente 
existente, quanto ao controle territorial dos assentamentos, pelo menos nos locais 
visitados, desloca essa lógica para a preocupação essencialmente com os sem a 
terra e deixa de ter nos com a terra a sustentação vital da luta contra o capitalismo, 
a estrutura fundiária e a exclusão, haja vista que semelhante situação leva muitos 
assentamentos, ou assentados, ao afastamento do MST, ao endividamento do 
assentado e re-exclusão do ainda não incluído, mas em processo.

Há de se compreender a estrutura interna do movimento e a relação com os 
anseios dos assentados, mas também toda a realidade envolvente, complexa, 
dinâmica e determinante no processo.

Outra consideração que merece maior atenção na organização do projeto é 
a caracterização do camponês como classe social. A afirmação de que o 
desenvolvimento económico causa uma reorganização, transformando o 
camponês em um pequeno capitalista assalariado, ou um proprietário fundiário e, 
portanto, decretando a extinção progressiva, vai contra alguns pensadores e a 
idéia de recamponesação, conforme Shanin (1980) ou recampesinação (Matheus, 

2002).
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"A campesinidade corresponde a uma qualidade encontrada em diferentes 

tempos e lugares que expressa a importância de valores da ética camponesa para

homogeneidade pela 

caracterizam por um 

procuram valorizar

105 Existem várias outras entidades que lutam no campo da reforma agrária.
106 Emprestamos a definição de cultura de Darcy Ribeiro, que entende tratar-se de uma noção que 
introduz um componente ativo-transformador. “Cultura é a herança social de uma comunidade 
humana, representada pelo acervo co-participativo de modos padronizados à natureza para o 
movimento da subsistência, de normas e instituições reguladoras das relações sociais e de corpos 
de saber, de valores e crenças com que seus membros explicam sua experiência, exprimem sua 
criatividade artística e a motivam para a ação. Assim concebida, a cultura é uma ordem particular 
de fenômenos que tem de caracteristico sua natureza de réplica conceituai da realidade, 
transmissível simbolicamente de geração a geração, na forma de uma tradição que provê modos de 
existência, formas de organização e meios de expressão a uma comunidade humana." (Ribeiro, 
1980:127). (Grifo nosso).
107 Esses sujeitos incorporam-se ao movimento social, bem como o seu modo de vida e sua 
percepção de mundo. O pensamento de Almeida, mesmo referindo-se à campesinidade nos serve 
para compreender as relações no assentamento: 'A campesinidade pode ser encontrada em 
grupos e pessoas que há muito deixaram o campo, inclusive morando e trabalhando na 
cidade."(2003:303).

A continuidade do debate sobre o futuro do campesinato, suas 
características, permite compreender algumas particularidades dessa classe social 
distinta, seu comportamento, as tendências do trabalhador nas diferentes etapas 
de sua luta, as consequências disto para os projetos, tanto para o MST como para 
o movimento social105, podendo explicitar melhor as ações do tipo de trabalhador 

que está envolvido no movimento social.

Assim, a preocupação com o conceito de cultura106 para entender o 

comportamento do indivíduo, através de suas tradições, costumes e habitus 

assume um caráter importante, sendo significante a idéia de campesinidade, como 
apresentado por Woortmann (1995), correspondendo a uma qualidade encontrada 

em diferentes tempos e lugares, expressando os valores de ética camponesa para 

indivíduos ou grupos específicos. Em consonância com essa definição, podemos 

concluir que os sem a terra, envolvidos pelo movimento social, apresentam uma 
existência de seus valores, mas por isso mesmo se 

anseio de autonomia e valorização do seu ethos, que 
no assenhoreamento sobre o lote aparentemente 

conquistado.Tais características dos sujeitos ainda são de difícil compreensão pelo 

movimento social e seu projeto.
Consideremos que a noção de campesinidade permeia indivíduos que vivem 

na cidade107, mas que em tempos passados tiveram suas relações com o campo.
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indivíduos ou grupos específicos. Estes podem apresentar maior ou menor grau de 

campesinidade segundo a trajetória de vida de cada um e sua forma de integração 
"a sociedade moderna capitalista."(Marques, 2002).

108 Percebemos, nesses anos de visita ao assentamento, que as reuniões se intensificavam nos 
momentos de debates sobre algumas situações de envolvimento de créditos, para produção, 
moradia ou alimentos. Os encontros de discussões de política da conjuntura, de projetos, ou de 
ações do MST eram raros. Tal postura foi percebida nas entrevistas, quando observamos poucos 
assentados dispostos, ou mesmo com conhecimento sobre os acontecimentos do movimento. 
Verificamos, por parte de alguns assentados, dos quais resguardaremos os nomes, o receio de 
entrar nessa discussão, mesmo se tratando de uma conversa reservada. A apreensão de algum 
tipo de punição que pudesse ameaçar a permanência no assentamento era o principal motivo 
dessa postura, naquele momento da pesquisa de campo.
109 Ressalte-se que esse "habitus autoritário" não é o único fator a dificultar a prática democrática, 
mas, como já escrito, temos também o conflito entre o projeto de libertação do movimentos social e 
os projetos de vida dos assentados, com suas noções de liberdade que passam pela autonomia em 
relação às decisões sobre o destino da família.

Nesse sentido, mesmo gerações posteriores desses antigos camponeses 
reproduzem, a partir da organização familiar que mantêm costumes e habitus, a 
campesinidade, que não se perde totalmente.

Portanto, podemos falar de proletarização incompleta dos trabalhadores 

urbanos e da permanência de características de campesinidade entre esses 
trabalhadores, que são revividas com mais intensidade no assentamento, para 

tentar compreender algumas dificuldades do MST em se manter em alguns destes 

fragmentos territoriais em conquista contra a territorialidade capitalista.

Não é apenas o tipo de democracia desenvolvida no assentamento, mas a 

forma como essa democracia entende e envolve os sujeitos na luta, com suas 

características sociais formativas, que influencia a manutenção do assentado e do 

fragmento territorial vinculados ao projeto do MST.
Não basta apenas permitir que, em reuniões, os trabalhadores108 expressem 

suas idéias. É necessário que as idéias sejam debatidas e aceitas quando se 

apõem às da direção e ao seu projeto. Ao contrário, presencia-se a tentativa do 

grupo que domina a ação política - a direção do MST ou da associação, no 

assentamento em estudo - de primeiramente convencer e posteriormente impor, 
linhas de atuação a serem seguidas109.

A democracia, a pretendida pelos assentados e a do movimento, acaba não 

se concretizando nessa realidade. Deve-se, entretanto, relativizar essas 

imposições, pois, como afirmam os representantes da direção regional do MST em
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2004, Soraia Soriano e Valdir Nascimento, o movimento está passando por um 
aprendizado. É, portanto, um processo de socialização, de conhecimento para 

aceitação das divergências, pois os sujeitos e suas direções foram socializados em 
estruturas de repressão, contra as quais combatem.

A construção de uma nova sociedade, a partir da reforma agrária 

anticapitalista, passa pela construção de uma consciência do novo, inclusive no 

desenvolvimento do projeto social. Aceitar que tradições e costumes, inclusive de 

formas de propriedade, não são opositivos é uma etapa importante no processo.

Quando uma classe consegue o apoio de grande parte da sociedade para 

seus interesses, e esses passam a ser reivindicados por uma significativa parcela 

da sociedade, o processo transformador rompe o isolamento e as chamadas 

transformações revolucionárias, no caso contra a organização capitalista, podem 

ser uma perspectiva real.
As estratégias desenvolvidas são, entretanto, engendradas no decorrer das 

disputas dos espaços e territórios. Vitórias momentâneas e derrotas aparentes 

ajudam na reelaboração dessas.
Embora sejam observações pontuais para uma escala de conflito de 

classes, tais características não desaparecem no assentamento, e estão mesmo 

influenciando a relação dos sujeitos com as lideranças e a entidade.

Para Horácio Martins (Org. Stédile, 1994), a luta pela reforma agrária 

arranca conquistas da burguesia e eleva a consciência de classe e, por não se 

tratar de uma luta vinda de cima, mas da base, marchar ao lado da burguesia, em 

alguns casos, não significaria fundir-se com ela e, assim, o movimento não estaria 
incorporando aspectos conservadores e contra-revolucionários110. A 

territorialização também ocorreria através da ação tática permanente, aproveitando 

e transformando oportunidades. Seria essa a importância que o governo Lula

110 Pensamos que a idéia de construção da produção no assentamento, mantendo o objetivo de 
venda da produção, seguindo as regras do mercado, como explicita a Comuna da Terra, seja parte 
dessa estratégia relatada por Horácio Martins.
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apresentaria para o movimento111, um aliado histórico, que é motivo de outra 

contradição para o movimento social: apoiar o governo, por acreditar ser ele hoje 
um aliado, mas ao mesmo tempo impulsionar a luta e ocupações.

A movimentação política de um movimento sofre retrocessos. Isso pode 

resultar tanto de uma manifestação organizada de forças contrárias ao processo — 
governo militar, UDR, legislação, etc112- como de contradições internas.

As contradições e conflitos no interior do movimento nos permitem também 
pensar que são indicações de seu fortalecimento113, promovendo, entretanto, 

divisões, que podem permanecer internas114 ou exteriorizar-se, finalizando na 

formação de outras entidades representativas ou de “independentes”.115

Os agentes contra a reforma agrária do tipo socialista procuram explorar e 
incorporar essas contradições116, mas, ao contrário do que se possa imaginar, os 

conflitos, inicialmente, apresentam um aspecto positivo na sociação do grupo e até 

os rachas servem para elevar o grau de conscientização dos sujeitos, na medida 

em que podem significar uma maior coesão daqueles que permanecem agrupados 

pela defesa de idéias e projetos.
Deve-se considerar que o desenvolvimento do espaço de socialização é 

dinâmico. Fernandes (1999), citando a pesquisa de Tarelho (1998) sobre o 

processo de evolução social, discute como se desenvolvem as lutas, as relações, e 

como esses acontecimentos são expressivos na construção dos espaços de 

socialização e na orientação das ações de um movimento social.

111 No lançamento oficial da Comuna da Terra, no 1o Encontro Estadual de Amigos e Amigas do 
MST, no assentamento Dom Tomás Balduíno, em 29/11/03, esteve presente, apoiando e 
recebendo apoio, o superintendente do INCRA em São Paulo. A relação política do MST e do 
governo, que, em nossa opinião, encerra uma contradição do movimento social, pode ser resumida 
na seguinte frase, citada em entrevista (2003), de Delwek Matheus: “O projeto do governo é um 
projeto que precisa de um tempo.".
112 O professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira diz que havia, no governo de Fernando Henrique 
Cardoso, quatro frentes de ação contra o MST: judiciária, intelectual, imprensa e mudanças legais.
113 Navarro, ao contrário, afirma que "a suposta força do MST e sua aceitação pela sociedade são 
meramente circunstanciais e conjunturais" com o enfraquecimento do campo patronal. (1997:88- 
89).
114 Sobre o assunto, consultar Fernandes (1999:218-223), sobre Getulina.
115 Como verificado na visita ao Vale do Paraíba paulista em julho/2001, a existência de grupos 
ligados a tendências políticas partidárias como “O Trabalho” (OT) - tendência do Partido dos 
trabalhadores - e o PSTU - ex-Convergência Socialista - com forte atuação na região e no 
movimento. Ainda sobre as divisões que promovem rachas, ver a dissertação de mestrado de 
Mitidiero (2003).
116 No seu desenvolvimento, o capitalismo incorpora aspectos e formas de organização não 
capitalista.
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117 Os princípios organizativos do MST estabelecem uma estrutura que procura envolver todos os 
membros. Essa estrutura consiste basicamente na direção coletiva: a divisão de tarefas, o respeito 
às decisões (disciplina), a prioridade ao estudo, a formação de quadros, a luta de massas e a 
vinculação constante com a base.

“(...) com base apenas no desenvolvimento das forças produtivas, sem se 

considerar os processos de aprendizagem que ocorrem no nível do 

desenvolvimento das estruturas normativas, os quais, ao apontarem novos 

parâmetros para a solução dos conflitos, tornam possíveis novas relações de 

produção. A partir desse ponto de vista podemos dizer que os sujeitos desse 

movimento de luta pela terra e o próprio movimento não podem ser vistos apenas 

como expressão de contradições geradas no plano económico, por influência de 

uma política concentracionista e excludente, mas sim como uma síntese produzida 

pela combinação desses elementos com os elementos ‘subjetivos’, relacionados à 

vontade, ao saber prático político, às imagens do mundo etc.” (1999:226). (Grifo 
nosso)

Os "elementos subjetivos", de Tarelho, citados em Fernandes, são 

importantes, mas às vezes, no dia- a- dia dos assentamentos, são minimizados na 

ação política global.
Seja pela sua recente formação, pela sua estrutura interna117, pelas 

estratégias de ação, o MST é um movimento social importante na história do país, 

mas ainda procurando uma sintonia fina com a sua base, pois nem tudo se 

desenvolve coerentemente, sob o espírito da solidariedade e do companheirismo.

Os conflitos entre assentados, e entre esses e a direção, são inerentes na 

nova socialização, construídos pela dinâmica social global e as particularidades 

culturais/individuais. A construção do movimento e a socialização que os sujeitos 

desenvolvem é um processo incessante e permanente nas estratégias contínuas 

para enfrentamento das novas e antigas realidades sociais dinâmicas.

Buscar uma compreensão do rumo que esse movimento pode tomar é tentar 

compreender como o ator principal, o trabalhador, sujeito do movimento e em 

movimento, que constrói o novo, mas que, ao mesmo tempo, resgata o passado, 

ressocializando-se e construindo seu território, se relaciona com o projeto político
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118 Segundo dados publicados no Jornal O Estado de São Paulo, de 09/12/2004, com base no 
Relatório de Direitos Humanos de 2004, as mortes de trabalhadores rurais cresceram 68,9% 
entre 2002 e 2003.
119 Uma conquista social nunca é definitiva. A duração dessa conquista, entretanto, é determinada 
pela organização sócio-espacial e os interesses de classes.

do movimento, simultaneamente construindo e transformando a si mesmo, criando 
outras posturas nas relações envolventes.

Esse projeto encontra-se no centro de conflitos que abarcam também as 

relações com o Estado, e é determinado pela conjuntura política nacional e 

internacional. Sem dúvida, a mudança de controle político em Brasília, no INCRA e 

no Ministério do Desenvolvimento Agrário, trouxeram ao movimento uma 

necessidade de ação diferente do período anterior em relação ao governo. 

Entretanto o recrudescimento atual da luta pela terra no Brasil, com o crescimento 
da violência118 e das mortes, produz desconfianças, tanto entre a base e o 

movimento quanto entre o movimento e o governo.
A conquista aparente da terra119, ou do fragmento do território capitalista e 

de um governo aliado, é um processo que apresenta elementos novos e 

contraditórios na história dos movimentos sociais pela terra.

O novo homem é socializado permanentemente nos processos contra a 

exclusão, pela individualidade dentro do coletivo como uma reafirmação de vida, 

como sinónimo de liberdade, pelo desejo de reconhecimento e pela recriação de 

uma territorialização identificada com ele mesmo. Esse sujeito constrói a 

territorialização a partir de suas idéias e noções. Tais processos territorializantes 

são influenciados por forças externas, e movimentados pelas contradições que se 

constroem no microcosmo social do assentamento, do movimento e das histórias 

particulares dos sujeitos.
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4.1 - A Comuna

Comuna de Paris
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"Revolução

Considerando nossa fraqueza os senhores forjaram 

Suas leis, para nos escravizarem.

As leis não mais serão respeitadas

Considerando que não queremos mais ser escravos.

Considerando que os senhores nos ameaçam

Com fuzis e com canhões

Nós decidimos: de agora em diante

Temeremos mais a miséria do que a morte.

Considerando que os senhores nos ameaçam

Com fuzis e canhões

Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte.

Considerando que ficaremos famintos

Se suportarmos que continuem nos roubando 

Queremos deixar bem claro que são apenas vidraças 

Que nos separam deste bom pão que nos falta.

120 Em outubro de 2003, é finalizada a PROPOSTA DE PLANO NACIONAL DE REFORMA 
AGRÁRIA apresentada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo Matheus, nada na 
proposta faz referência à Comuna ou a qualquer projeto semelhante, embora, segundo ele, 
algumas preocupações poderiam contemplar o projeto de assentamento proposto pelo MST de São 
Paulo. Um exemplo está na referência ao item 1.4 do PNRA, sobre o Plano de desenvolvimento 
territorial, que sugere: "Com base nos programas nacionais, desmembrados por ecossistemas e por 
estados, o Plano será executado por meio de planos operacionais denominados Planos de 
Desenvolvimento Territoriais (PDT's). Estes planos abrangerão as ações do MD A em espaço 
geográfico delimitado - o Território - a fim de solucionar, mediante uma ação conjunta, os 
problemas fundiários e os problemas de desenvolvimento econômico-social que nele se 
apresentam."

Capitulo 4 - Sem terra: a conquista de um território120
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Considerando que existem grandes mansões 

Enquanto os senhores nos deixam sem teto 

Nós decidimos: agora nelas nos instalaremos 

Porque em nossos buracos não temos mais condições de ficar.

Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões

Nós decidimos: de agora em diante 

Temeremos mais a miséria do que a morte.

Considerando que está sobrando carvão 

Enquanto nós gelamos de frio por falta de carvão 

Nós decidimos que vamos tomá-lo 

Considerando que ele nos aquecerá.

Considerando que os senhores nos ameaçam

Com fuzis e canhões

Nós decidimos: de agora em diante 

Temeremos mais a miséria do que a morte.

Considerando que para os senhores não é possível

Nos pagarem um salário justo

Tomaremos nós mesmos as fábricas

Considerando que sem os senhores, 

tudo será melhor para nós.

Considerando que os senhores nos ameaçam

Com fuzis e canhões

Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte.

Considerando que o que o governo nos promete sempre 

Está muito longe de nos inspirar confiança



(Do texto "Os Dias da Comuna", de Bertold Brecht, tradução de Fernando Peixoto).
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Nós decidimos tomar o poder

Para podermos levar uma vida melhor.

Considerando: vocês escutam os canhões 

Outra linguagem não conseguem compreender

- Deveremos então, sim, isso valerá a pena

- Apontar os canhões contra os senhores!

" A 'libertação' é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é 

efetivado por condições históricas pela [situ]ação da indústria, do co[mércio], da 

[agri]cultura, do interjcâmbio] [...] [...] e então, posteriormente, conforme suas 

diferentes fases de desenvolvimento, o absurdo da substância, do sujeito, da

"O processo de construção de significados com base em atributo cultural, ou 

ainda um conjunto de atributos inter-relacionados, o (s) qual (ais) prevalecem sobre 

outras fontes de significados." (1999:22).

A identidade sócio-cultural dos sujeitos envolvidos em movimentos de luta 

pela terra integra momentos de construção e re-construção, que vão do auto- 

reconhecimento como excluídos à conscientização de que

Territorialização é um processo de construção de controle, através dos 

espaços de socialização, luta e resistência, do território. Com isso, a construção 

identitária se desenvolve paralelamente. Como a formação de uma nova 

identidade, pelo menos política, resulta de sobreposições de múltiplas identidades, 

seja pela quantidade de sujeitos envolvidos, seja pela presença de sujeitos 

transladados, a territorialização e a territorialidade resultante é uma transitoriedade 

no caminho da conscientização política dos sujeitos e das aproximações 

relacionais que progride no assentamento.

Castells afirma que a identidade é
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autoconsciência e da crítica pura, assim como o absurdo religioso e teológico, são 

novamente eliminados quando suficientemente desenvolvidos." (Marx, 1999:65).

121 Nesse momento da luta, desenvolve-se a idéia do direito à terra pelo sofrimento que cada um 
passou nas etapas que o levaram ao assentamento. É interessante o questionamento, pelos 
assentados, em relação a algumas pessoas que teriam chegado ao assentamento sem passar 
pelas dificuldades da luta.

Um ato histórico em que a propriedade privada deve perder lentamente o 

sentido de sinónimo de liberdade para adquirir a idéia de prisão. Assim, a 

espacialização de um projeto de território - territorialização político-ideológica - do 
movimento social é o de uma construção de um novo habitus de convivência, 

diferente do apreendido no campo da sociedade capitalista, e que é revolucionário 

e decorre de um novo campo de vivência e conscientização dos sujeitos, das 

contradições dessa sociedade, desenvolvendo-se de forma vagarosa, desigual e 
contraditória.

Tanto o movimento social, o MST, quanto o sujeito do processo, 

trabalhadores em luta, forjam o controle e, conseqúentemente, o poder sobre o 

território.

Do ponto de vista histórico, o entendimento do território em construção pelos 

trabalhadores deve buscar compreender o campo de origem e ação de cada 

sujeito em sua trajetória contra a exclusão, pela inclusão e contra a re-exclusão, ou 

desterritorialização, territorialização e re-des-trerritorialização. O campo dessa 

origem-trajetória tende a mostrar a heterogeneidade cultural e a homogeneidade 

de construção de uma identidade económica sustentada pela apropriação 

particular do território — no caso, o lote - mesmo que isso signifique a existência de 

idéias diferentes de propriedade particular, ou a capitalista, com a terra de negócio, 

ou a camponesa, com a terra de trabalho e vida.
Cada sujeito possui uma trajetória que conflui nos momentos em que lutam 

pela terra. Nessas situações, subjugam seus projetos e as diferenças identitárias, 
em favor de uma identidade temporária121, transitória e instável na conquista da 

terra-vida desejada. Nessa etapa, o ethos de sem terra é conscientizado no interior 

do movimento, sendo que a/na fase de luta com a terra a auto-identificação do 

sujeito e do grupo reorganiza-se em torno destas e de outras idéias. Ressurgem
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"Se não conseguirmos manter um trabalho político-ideológico permanente 

nos assentamentos eles não serão a base do MST. " (Caderno de formação 05, 

p.41).

Castells (1999:24), ao escrever sobre a questão da identidade como um 

conteúdo de poder libertador, relata diferentes tipos de construção identitária: a 

identidade legitimadora, originada pelas instituições dominantes para expandir e 
racionalizar a dominação sobre os atores sociais124; a de resistência, criada pelos 

atores sociais que se encontram em posições e condições desvalorizadas frente à

caracteres identitários anteriores, relacionando-se com outros que foram 

construídos nos novos hábitos, durante o movimento de conquista da terra.

Essas construções sociais do território e da identidade ocorrem em contexto 
relacional frequente de busca do poder, tanto contra o latifúndio e o capitalismo 

como no relacionamento com o movimento que leva os trabalhadores à terra, pois 

a diferenciação de projetos e conceitos de liberdades ainda é grande e a 

intensidade, ou eliminação dessas diferenças, depende da formação da auto- 

identificação da liberdade como a construção de uma nova idéia em sujeitos 

habituados à propriedade como bem particular em um território que pretende ser 
coletivo122. De certa forma, a noção de liberdade que tende a se desenvolver será 

influenciada pela coletividade e inserida a certa realidade e necessidades de se 

organizarem contra a possibilidade de uma nova exclusão.
Para o MST, construído e concebido contra a lógica capitalista123, a 

liberdade tem uma conotação marxista e deve ultrapassar o momento de entrada 

na terra, pois territorializar-se não é apenas estar no território, é necessário domá- 

lo ideologicamente.

122 Inicialmente, para os assentados, a liberdade não significa, no consciente, o rompimento com as 
estruturas capitalistas. Ainda persiste a idéia de poder desenvolver o projeto individual de famílias 
que podem ter sido construídas sob o domínio da economia de mercado.
123 O MST é uma entidade com um projeto a príorí, enquanto os trabalhadores são sujeitos que 
vivem e sofrem a dinâmica social. A entidade sofre os efeitos dessa dinâmica, mas sua influência 
atinge primeiramente, e de forma contundente, os sujeitos e, através desses, chega-se 
posteriormente à estrutura de organização e formação ideológica da entidade. Assim, os ritmos das 
influências não são simultâneos, mas complementares, contudo, no final, são os processos sociais 
que direcionam a ação do movimento e do MST, e não o contrário.
124 Essa construção também poderá ser exercida pelo MST à medida que cresce o domínio sobre o 
território capitalista.



114

Em alguns aspectos, a proposta de Comuna parece se inspirar na situação 

encontrada por Thompson (1984), no século XVIII, denominada de economia 

moral, considerada como um conjunto de normas e obrigações recíprocas, idéias 

de bem-estar social a orientar as condutas de indivíduos de comunidades

"É claro que a idéia da Comuna da Terra também tem o objetivo de acabar 

em princípio com o êxodo rural, estancar a migração da população para a cidade 

como ocorreu nas últimas décadas, mas também é preciso entender que mesmo 

as pessoas vivendo nas pequenas cidades do interior, ou no campo, as suas 

características já haverão mudado, pois já houve uma mudança cultural, mudanças 

nos hábitos, práticas e costumes, pois durante esse tempo todo de dominação 

capitalista, o modo de vida urbano-industrial foi imposto pelos meios de 

comunicação de massa." (Matheus, 2003:48).

pequenas.
A princípio, a proposta de Comuna da Terra deixa aberta a possibilidade aos 

trabalhadores de recriarem seus modos de vida, suas relações pessoais, guiando- 

se pela ajuda mútua, respeito às suas tradições, a primazia da família na 

construção do projeto social e económico. Procura-se manter o controle territorial 

do assentamento pelo MST como principal fator para se alcançar projeto de 

transformação da sociedade, mas calcado nos anseios de cada trabalhador e da 
co-responsabilidade de todos em relação à construção do assentamento. É quase 

uma proposta anarquista - sem que isso seja proclamado pelas lideranças - na 

medida em que procura combater o individualismo, ao mesmo tempo que pretende

lógica da dominação; e a de projeto, quando os atores sociais constroem uma nova 

identidade capaz de redefinir e alterar sua posição na sociedade, transformando as 
estruturas sociais.

Da última construção identitária, segundo Castells, compreendemos a 

intenção do projeto da Comuna da Terra. Não se trata de uma construção fechada 

em si, mas uma nova proposta de organização social, económica e política, 

pautada por um projeto ideológico para criar uma nova identidade distinta da 
capitalista-latifundista.
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"Quando a sociedade se organiza para conquistar o território ela se 

transforma em Estado."(1990:76).

procura dar à comunidade em formação a primazia para o estabelecimento do 

projeto, porém seguindo uma orientação geral de territorialização do MST.

Inicialmente, com a preocupação de aproveitar e inserir a produção no 

circuito do mercado capitalista, a proposta não é voltada à reprodução das leis de 

mercado. Atenta-se para garantir a sustentação, dentro da coletividade, das 

necessidades básicas de alimentação, moradia, etc. dos assentados, sem a 

exploração económica de um pelo outro, mas garantindo que todos produzam para 
a sustentação de todos125.

Resumidamente, é uma proposta revolucionária pela ressocialização dos 

sujeitos excluídos pela sociedade capitalista, mas ainda conscientizando-se do 

projeto de transformação social do MST.

Assim, o princípio da Comuna está na idéia de socialização permanente em 

torno de um projeto de sociedade. Sua primazia não é a luta, inicialmente, pelo 

comunismo - embora trace os caminhos para uma revolução silenciosa -, mas o 

estabelecimento de uma organização social que projete menos desigualdades, 

pois a possibilidade de manutenção de um tipo de propriedade particular coexiste 

com a sua subordinação à idéia de liberdade e igualdade. Ao mesmo tempo em 

que busca recuperar trajetórias de vida e na sobreposição destas com a do 

movimento126, construir o novo que não signifique nem um retorno histórico à 

exclusão nem a homogeneidade sócio-territorial dos assentamentos sob o controle 

do MST.
A Comuna deriva da noção de que é necessário criar uma identidade entre 

os assentados e o MST. A idéia contida nessa preocupação é que para se alcançar 

um projeto é necessário que a entidade - o MST - atue como um "Estado" em uma 

sociedade em construção, nos termos empregados por Ratzel (Moraes: 1990).

125 Ressalte-se que os lotes, apesar da pequena área, podem ser divididos, como no assentamento 
Dom Tomás Balduíno, em São Paulo, para uma produção individual e coletiva.
126 Isso deve ser algo dinâmico, como a idéia de que a trajetória é: "Uma série de posições 
sucessivamente ocupadas por um mesmo agente — ou mesmo grupo — em um espaço ele próprio 
em devir e submetido a transformações incessantes. " (Bourdieau, 1996:189).
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Citando Martins (1973), Carvalho afirma que o objetivo da CRS propunha-se 

a criar novos referenciais sociais,

concepção da Comunidade de Resistência e de Superação - CRS deve 

ser recebida como uma sugestão de alternativa de solução conjuntural, com 

perspectiva de médio prazo, para as crises de realização económica, de impasse 

político e de identidade social que vivenciam os pequenos agricultores familiares, 

as famílias agroextrativistas, os pescadores artesanais e os povos indígenas. Creio 

eu que ela será um instrumento relevante não somente para o desenvolvimento da 

consciência crítica dessas frações das classes populares no campo como para 

viabilizar-lhes caminhos para a resistência à opressão capitalista.

Eu suponho que mudanças na correlação de forças políticas no médio 

prazo, a partir das lutas de massa populares, possam gerar condições favoráveis 

para mudanças no modelo económico e social dominante e da estrutura social 

brasileira.

A CRS não se constitui uma proposição que preveja mudanças nas relações 

sociais de produção nem na estrutura das classes sociais no campo. Não sugere, 

por outro lado, um retorno às comunidades camponesas pré-capitalistas, nem 

muito menos acena como uma hipótese de alternativa de solução que enseje o 

desenvolvimento de um modo de produção camponês na formação económica e 

social brasileira. Ao contrário, a proposta que é apresentada neste contexto 

reafirma que as frações das classes populares no campo aqui contempladas fazem 

parte direta da sociedade capitalista."(2002:07).

De qualquer forma, a Comuna, ou Comunas127, é um processo de/em 

construção. Ela não surgiu do nada, aleatoriamente. Origina-se, segundo 
Matheus128, das idéias de Carvalho (2002) e da sua concepção de Comunidades 

de Resistência e Superação (CRS), conforme segue:

127 Embora se trate de um projeto, sua configuração poderá ser diferente em cada assentamento a 
partir das idéias dos assentados.
28 Membro da direção nacional do MST, em entrevista concedida em dezembro de 2003.
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"Ele dá origem a formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, 

do contrário, não seria suportável, em geral com base em identidades que, 

aparentemente, foram definidas com clareza pela história, geografia ou biologia, 

facilitando assim a 'essencialização' dos limites da resistência.^QQQ.lS).

Entretanto a pretensão em transformar idéias e ações dos sujeitos por 

projetos concebidos exteriormente esbarra em pelo menos dois problemas: o de 

imaginar esses sujeitos uma caixa vazia, pois quando se considera que "Uma nova 

identidade deverá ser construída a partir de novos referenciais, de nova 

ressocialização não mais a partir dos atributos culturais que vivenciaram, mas 

agora, a partir dos novos significados que os setores capitalistas hegemónicos 

internacionais impõem às sociedades dependentes como o consumismo, a idolatria 

do mercado, o individualismo, a concorrência selvagem, o supérfluo, o transitório, 

etc. " (lbidem:11), ignora-se o caráter histórico da formação de uma identidade; o 

segundo problema, questionado por Matheus, é que a CRS internaliza e 

particulariza a produção económica, sem pensar uma articulação como o mercado.

Assim, por oposição, mas aproveitando a criação teórica de Carvalho, 

desenvolve-se o conceito de Comuna que poderia ser assemelhada à definição de

Seria necessário que os novos referenciais sociais desse campesinato 

renovado, e inserido de maneira diferente da atual economia capitalista, lhes 

permitissem desenvolver níveis mais complexos de consciência para que não 
acabe na vizinhança."(1973:28-29).

Para Carvalho, a idéia da comunidade partiria da necessidade da 

construção das comunas a partir dos caminhos sugeridos por Castells sobre a 

construção de identidade de resistência.
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"Para os atores sociais excluídos ou que tenham oferecido resistência à 

individualização da identidade relacionada à vida nas redes globais de riqueza e 

poder, as comunas culturais de cunho religioso, nacional ou territorial parecem ser 

a principal alternativa para a construção de significados em nossa sociedade. 

Essas comunas culturais são caracterizadas por três principais traços distintivos. 

Aparecem como reação a tendências sociais predominantes, às quais opõem 

resistência em defesa de fontes autónomas de significado. Desde o princípio, 

constituem identidades defensivas que servem de refúgio e são fontes de

129 “Kibutz” (palavra hebraica que significa "estabelecimento coletivo"), uma comunidade rural 
singular dedicada ao auxílio mútuo e à justiça social; um sistema socioeconômico baseado no 
princípio da propriedade comunal, igualdade e cooperação na produção, no consumo e na 
educação; o cumprimento do princípio "cada um dá de acordo com sua capacidade e recebe de 
acordo com sua necessidade"; o lar para aqueles que assim o escolheram, segundo a definição da 
Comunidade Judaica Brasileira.
Apesar do número de israelenses que vivem em “kibutzim” ser pequeno (cerca de 2,5% da 
população), eles são responsáveis por 33% dos produtos agrícolas e 6,3% dos produtos 
manufaturados de Israel. “O “kibutz” é uma sociedade comunal, baseada em participação 
voluntária, que assume a responsabilidade pelas necessidades de seus membros durante toda a 
vida. É uma sociedade que se esforça por permitir que cada indivíduo desenvolva plenamente o 
seu potencial, ao mesmo tempo que exige de cada um a responsabilidade e o comprometimento de 
contribuir para o bem-estar da comunidade. Essas informações são da Comunidade Judaica 
Brasileira: http://www.netjudaica.com.br/novanetjudaica/Default.asp
130 Nas considerações gerais, fazemos uma breve análise da Comuna nas proximidades dos 
grandes centros urbanos, seus motivos para isso, e as estratégias de ação política do MST.

Kibutz129, em que a auto-gestão e a configuração são determinadas pela 

particularidade de cada assentamento, já que a proposta prevê que o 

assentamento será o que os assentados quiserem. É por esse motivo que 
sugerimos a palavra pluralizada.

Embora possa haver semelhanças, em nenhum documento ou exposição 

oral testemunhada, foi utilizado o termo Kibutz. É mesmo uma proposta em 

construção, contudo, mais importante do que isso, é uma proposta que estará 

sempre em construção nos assentamentos, pois é um pensar permanente, 

reconhecendo que o controle do território é necessário, mas que a territorialização 

é um processo ininterrupto na luta contra a exclusão e re-exclusão130.

Há algo de semelhante às Comunas culturais da era da informação pensada 

por Castells (1999), sem que, necessariamente, seja um ambiente fechado, como 

parecem ser essas.

http://www.netjudaica.com.br/novanetjudaica/Default.asp
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A Comuna da Terra, em sua génese, é mesmo de um espaço de 

imbricações e aceitações do novo e dos novos, pois sua aproximação física dos 

grandes centros urbanos, onde existe uma multiculturalidade de identidades 

fragmentadas, não permite a construção de guetos rurais, e ainda porque o 

movimento não possui tal orientação.

4.2 — A organização do território: A Comuna da Terra e uma perspectiva do 

movimento com a terra.

solidariedade, como forma de proteção contra um mundo externo hostil. São 

construídas culturalmente, isto é, organizadas em tomo de um conjunto especifico 

de valores cujo significado e usos compartilhados são marcados por códigos 

específicos de auto-identificação: a comunidade de fiéis, os ícones do 

nacionalismo, a geografia do local. (...) A constituição dessas comunas culturais 

não é arbitrária, mas depende da forma de trabalhar a matéria-prima fornecida pela 

história, geografia, língua e ambiente. Assim, são comunidades construídas, porém 

materialmente construídas, em torno de reações e projetos determinados por 

fatores históricos e geográficos.". (1999:84-85).

“Que Ele nos livre das manias de 

grandeza

e nos eduque a apoiar nossa missão na força humilde

que reúne os pobres em torno dos projetos alternativos 

que se opõem aos projetos faraónicos dos grandes (...) 

Jesus não começou sua atividade pública na capital, 

mas na marginal Galiléia dos pobres.

O jeito de Deus agir no mundo é diferente.

O seu Reino não depende da notoriedade humana.

Segue o ritmo das coisas menores

como o grão de mostarda e o tesouro escondido.
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O Reino de Deus acontece nas "Galiléias”da vida (...) 

que se torne capaz de vencer o ódio pelo amor ”

131 Aqui cabe uma consideração não respondida durante a pesquisa. A proposta de Comuna da 
Terra é para assentamentos com lotes cuja área é menor do que a utilizada pelo MST para definir 
o Sem Terra. Para o MST, Sem Terra são parceiros, rendeiros, arrendatários, agregados, 
chacareiros, posseiros, ocupantes, assalariados permanentes e temporários e pequenos 
proprietários com menos de cinco hectares, conforme Simonetti (1999). É verdade, entretanto, que 
existe uma definição prática de Sem Terra: Todos são Sem Terra, enquanto existir sem terra no 
Brasil ". (Leandro Pereira, assentado do Nova Esperança 1).

A idéia da Comuna da Terra busca a organização política e territorial dos 

assentamentos de pequeno porte, podendo inclusive ser menor que o módulo rural 

fixado, próximo aos grandes centros urbanos, sob o controle do MST. Esses 

pequenos lotes muitas vezes abrangem, proporcionalmente, um grande número de 
assentados131. No Nova Esperança 1, em janeiro de 2005, constatamos que a 

relação entre os lotes e o número de pessoas era a seguinte: 1 a 2 pessoas (33%), 

3 a 4 pessoas (46%), 5 a 6 pessoas (12%) e mais de sete pessoas (9%). 

Lembremos que parcela significativa desses moradores são jovens e crianças cuja 

contribuição para o trabalho ainda é pequena, e alguns caracterizam-se pela 

presença flutuante no assentamento, ou seja, pendulam entre o mesmo e a cidade.

A entidade propõe, através da Comuna, a recampesinação dos sem terra, 

pois, para o movimento, se o trabalhador urbano se proletarizou, mesmo que 

parcialmente, é possível e necessário que ele faça o caminho inverso. Esse 

processo também poderia ser facilitado dentro de uma estrutura de organização 

espacial que promovesse a "re-educação" para a vida no campo.

Matheus (2003:42), ao utilizar a expressão recampesinação, pensa na 

necessidade de transformar o homem da cidade, que se proletarizou, novamente 

em um trabalhador do campo.
Nessa mesma perspectiva, Miranda (1998:23) escreve sobre “...o processo 

de retorno ao campo de indivíduos que há muito tempo viviam nas periferias das 

cidades, trabalhando como operários urbanos ou rurais." Em Shanin, encontramos 

a expressão recamponesação (1980:58), utilizada para mostrar que o camponês 

não está se extinguindo, ao constatar o crescimento do número absoluto desses.
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"O que vem ocorrendo, nos assentamentos da reforma agrária, é uma 

demonstração popular e oficial da crença de que somente o mercado pode resolver 

problemas." (Valdir Nascimento, 2005).

"A utilização do discurso economicista visando aproximar as famílias para 

facilitar o trabalho 'politico-ideológico', é uma ação que não tem respeitado este 

universo peculiar de práticas e representações simbólicas, por isso gera conflitos e 

por conseguinte, o objetivo contrário". (2003:273-274).

A territorialização do MST enfrenta dificuldades, como mencionado, no 

momento de estabelecer uma organização de assentamento, em alguns locais, 

que garanta uma maior adesão interna de sua linha política junto aos assentados e

Ainda citando as informações de Matheus, a proposta de Comuna procura 

questionar a idéia de que não há mais possibilidade de realizar uma reforma 

agrária no centro-sul, em particular próximo às grandes cidades.

A territorialização do MST e dos assentados é um processo de idas e voltas, 

no qual o capitalismo, motor inicial mas não exclusivo dessa relação de conflito, 

procura a incorporação dos camponeses e da entidade, ou sua destruição.

Por si, a Comuna parece carregar uma contradição por se incorporar à luta 

pela reforma agrária socialista sem pretender romper com as regras do 
mercado132, embora o centro da proposta seja a ressocialização do homem- 

assentado-sujeito da/em luta. Valdir Nascimento, liderança do MST no Vale do 

Paraíba paulista, inquieta-se com essa situação, ainda que não esteja se referindo 

diretamente à proposta da Comuna.

132 Essa contradição pode ser explicada naturalmente pela realidade posta. Embora o âmago do 
movimento seja a luta por um projeto anticapitalista, reconhece que há uma realidade ainda 
existente que é a capitalista. Desta forma, é necessário adaptar estratégias de sobrevivência sem 
perder o horizonte traçado pelo movimento, resumindo o pensamento de um dos lideres do novo 
assentamento Manoel Neto em Taubaté, identificado apenas por Teco". Afinal, produzir para o 
mercado não significa necessariamente estar integrado a ele, mas um meio de garantir a 
sobrevivência da família.
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"Esta cartilha se destina a orientar sobre as questões relacionadas à 

organização dos novos assentamentos. Ela busca os elementos que devemos 

combinar ao concebermos os novos assentamentos e os aspectos das discussões 

junto às famílias acampadas, pertinentes a este novo jeito de organizar o 

assentamento.

Ao nosso ver esta cartilha tenta de forma prática, aplicar o debate que ora 

realizamos referente à Revolução Cultural e suas circunstâncias nos 

assentamentos.

Esperamos que com os assentados tenham condições de compreender as 

necessárias mudanças nos assentamentos em vista de obtermos ao longo prazo 

pessoas com novos hábitos, condutas e valores, construindo na prática este novo 

homem e esta nova mulher, plenos, libertos e conscientes de seu papel histórico • 

junto à classe trabalhadora."(2000:05).

a manutenção do controle do território, evitando a retomada desse pelo capital e a 

recriação da terra como forma de negócio.É uma luta também contra influência da 

ideologia capitalista sobre os sujeitos, situação que provocou a necessidade da 

construção de um novo projeto para organização de luta com a terra, o qual se 

encontra esboçado na cartilha “O QUE LEVAR EM CONTA PARA A 
ORGANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO” (ANCA, 2000), a partir da qual foi 

construída a proposta de Comuna da Terra.

Os percalços das experiências anteriores não somente são, mas também 

foram, importantes para a construção de uma nova proposta.

É desta forma, com base no documento A COMUNA DA TERRA (Matheus, 

2003), que um grupo interno do MST, em São Paulo, expõe a sua preocupação 

com a adoção de um princípio organizativo básico para a etapa de luta na terra, 
como ponto de apoio ao movimento que ocorre na luta pela terra em todo o país. É 

uma organização de assentamento para um continuum de territorialização e 

participação.
Trata-se de uma discussão em uma fase importante da luta de conquista do 

território, pois se verifica, por vezes, nesse momento, um distanciamento entre os
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assentados e o movimento social, mostrando uma das grandes fragilidades do 

movimento numa etapa estratégica de controle do território conquistado, entendido 
como objeto-meio das transformações da sociedade.

De acordo com uma primeira avaliação, a Comuna da Terra (Ibidem, 2003) 

proposta, parece ser, antes de qualquer coisa, um projeto de geopolítica 

localizada. Embora isso não venha explicitado no documento, ao mesmo tempo 

em que se preocupa com o controle do território conquistado, tem a finalidade de 

criar novas relações entre os indivíduos e insere-se em uma proposta nacional do 

movimento social de criar novas formas de valorizar uma inclusão social dos, 

ainda, excluídos. Seus objetivos básicos são a tentativa de massificar a reforma 

agrária, levando a população urbana de volta ao campo e a sua realização em uma 

área menor que o módulo da área do assentamento. Não é uma fórmula acabada, 

pois, além da diversidade de elaboração para a criação de um projeto que atenda 

às necessidades dos trabalhadores, existem inúmeras questões a serem 

consideradas. Assim, cada Comuna existente se compromete a incorporar 

elementos do projeto do MST e expressa a sua política de controle territorial, mas 

sob orientação coletiva de cada realidade local.

Essa proposta tenta desenvolver ou recuperar o diálogo e o passado das 

famílias, quando essas pessoas inseriam-se em uma outra realidade, urbana ou 

rural. A idéia é criar um ambiente de comunidade, desenvolvendo a solidariedade, 

compromisso com a democracia e a participação, com direitos iguais para todos.

O projeto necessita que o sujeito assentado incorpore-o, conscientize-se de 

sua necessidade e dele tenha plena compreensão. Entretanto essa parece ser a 

situação mais difícil, principalmente quando a discussão ocorre em torno da forma 

de apropriação da terra ocupada.
A concessão de uso da terra aparece, para os assentados, como uma 

oposição à perspectiva da titulação individualizada do lote ocupado, desejada por 

muitos, que parece se contrapor à concepção religiosa, que tem a terra como um 

bem comum.
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(Autor desconhecido)

Valdir Nascimento (2005) diz que:
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"Existe um fato real nos assentamentos, que é a comercialização ilegal de 
lotes, e que, quase sempre, é realizada com conivência dos órgãos oficiais de 

assistência."

A questão da titulação aponta para uma dificuldade no debate que remete à 
preocupação do movimento com a comercialização da terra e também com a 
possibilidade de endividamento elevado dos assentados com os projetos de 

produção.

“E Se Deus
Terra?”

Na lógica do ter, só come quem possui terra ou dinheiro;
o negócio do outro mundo é quem possui dinheiro, 
compra a terra e come pelos dois.
E se Deus ... cobrasse pelo uso da terra?
...já que é de sua propriedade?
E se Deus ... resolvesse ‘taxá’ um preço tão alto que 
latifundiário algum não tivesse como ‘pagá’?
E se Deus ... decidisse dá-la justamente a quem não tem 
dinheiro ‘prá comprá’?
Justamente àqueles que a sabem ‘respeitá’, mas não a podem ‘cultivá’?
E se Deus... tirasse o alimento da boca dos ricos
que se alimentam da fome dos pobres?
E se Deus ... estiver esperando por nós... pobres?
E se Deus ... ?
E se nós ... ?
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De qualquer forma, Matheus afirma que não se deve fazer sobre a titulação 
um “cavalo de batalha” e uma determinação para a implantação do projeto.

No assentamento Nova Esperança 1, o debate sobre forma de apropriação 
da terra foi um importante divisor de opiniões e um dos principais motivos de 
divergência em relação à proposta. É verdade que as relações desgastadas entre 
assentados e direção regional, e o conflito interno, embora sociativo, também 
contribuíram para a "paralisia" da conversa sobre o tema.

Desta forma, mesmo um pequeno grupo insistindo em afirmar que alguns 
elementos da Comuna existem no assentamento e que, por isso, essa deve ser a 
denominação para o mesmo, observa-se que há um distanciamento entre vontade 
e conscientização, como podemos verificar no gráfico 2 - Percepção dos 
assentados do Nova Esperança 1 em relação à pergunta: O assentamento é 
uma Comuna Terra? - apresentado a seguir, sobre a percepção dos assentados 
em relação à Comuna no assentamento Nova Esperança 1.

O fosso existente entre o dirigente e a idéia dos assentados é evidente nos 
dados apresentados, pois 78% dos entrevistados, representando 58 lotes, afirmam 
que o assentamento não é uma Comuna. Se somarmos aos 5% que não 
responderam, ou responderam que não sabem, temos um percentual de 
assentados que nos encaminha a uma realidade diferente da que procura afirmar o 

MST através de sua direção na região.
Nesse aspecto, pode-se concluir que os elementos da Comuna no 

Assentamento Nova Esperança 1 foram construídos sem a percepção do coletivo, 
e alguns destes elementos existentes, como a área coletiva, no núcleo excluídos 
- que são encontrados em outros assentamentos não denominados de Comuna - 
não são percebidos como um diferenciador da Comuna para os assentados, 
embora, para os dirigentes, esses elementos são a comprovação de que o 
assentamento é uma Comuna733. Tal realidade remete-nos a Dumont que afirma

133 Para a direção regional do MST, o trabalho coletivo de produção no início da ocupação do 
assentamento, a construção de algumas residências em sistema de mutirão e a proximidade das 
residências são outros elementos que caracterizam o assentamento como uma Comuna da Terra.
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Pelo menos até o momento de fechamento do trabalho de campo — primeiro 

semestre de 2004 - a percepção dos assentados não nos apresentava a Comuna 

como uma realidade presente na vida dos mesmos.

Uma idéia comum apresenta-se como pessoal quando se toma plenamente 
real". (1985:54).

5% 17o/os
78%

Percepção dos assentados do Nova Esperança 1 em 
relação à pergunta: Assentamento é uma Comuna da 

Terra?

□ Sim
□ Não
□ Não resp. ou não sabe

Retomando a discussão geral, a proposta não procura eliminar, mas 

pretende controlar o individualismo fragmentador no movimento, pela ação comum, 

em favor da coletividade. A defesa do coletivo torna-se, para o projeto proposto, a 

proteção da própria individualidade.

Um dos aspectos de importância de uma organização social é tornar o 

sujeito referência para a construção do projeto, mas privilegiando os interesses da 

coletividade através do destaque dado aos projetos das famílias, conciliando-os 

com a ação coletiva.
Essa conciliação é possível quando o processo coletivo está em permanente 

movimento. Nessa situação, o individualismo fragmentador do projeto e a luta pelo 

prestígio ou reconhecimento podem subordinar-se às necessidades do grupo,
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"No acampamento como a gente, todos coletivamente, vivem o sonho de ter 
a terra, então os problemas são o mínimo. Porque todo mundo compartilha do 
mesmo sonho e, quando a gente chega no (sic) assentamento, quando é a fase de 
a gente implementar o sonho, aí que a gente entra na questão de como fazer, é 
que dá (sic) as divergências é que dá (sic) os problemas, porque a gente diverge 
no como fazer o sonho.(...) no assentamento, como implementar o sonho, aí talvez 
o dirigente não seja tão necessário, porque o dirigente possa (sic) apontar que é 
melhor fazer por esse rumo, ‘né’? Mas vai ter (sic) outros agentes, outras pessoas, 
ou até mesmo o próprio assentado querendo fazer por outro caminho, então, a 
figura do dirigente já não é tão aceita como no acampamento. No acampamento, o 
dirigente é que vai conduzir ele (sic) até a terra, depois de lá chegado, ele 
considera que isso já se faz desnecessário ‘pra’ ajudá-lo a interpretar e ajudá-lo a 

implementar o sonho.". (2005). Grifo nosso.

determinadas pelo objetivo a ser alcançado. Isso não extingue o individualismo e 
nem a luta pelo reconhecimento, mas, quando os interesses particulares são 
incorporados como interesses da coletividade, a exemplo da luta pela conquista da 
terra, por créditos, por políticas de produção ou pelo reconhecimento social, o 
indivíduo subordina-se aos interesses gerais, pois são também interesses 
singulares.

Lembremos que, dependendo da forma, o trabalho coletivo no 
assentamento é às vezes entendido como perda de autonomia, entretanto 
observamos que alguns assentados, principalmente pelas relações de amizade, 
influenciada por suas visões do movimento, realizam uma ajuda mútua entre si. 
Situação que não deriva, no entanto, para uma relação comum a todos 
simultaneamente, ao contrário, existe mesmo a contratação, envolvendo dinheiro, 
de um assentado por outro para a realização de tarefas que poderiam ser feitas 
coletivamente, como a construção de algumas casas.

Valdir Nascimento, em entrevista concedida e já mencionada, comparando a 
situação dos trabalhadores no acampamento e assentamento, refletia sobre a 
preocupação com a questão do individualismo.
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A situação apresentada a seguir é uma ilustração desse momento.
O assentado Leandro Pereira, do Nova Esperança 1, considerado pelo MST 

regional, há algum tempo atrás, um dissidente do movimento, possui uma atuação 
centralizadora dentro do assentamento e, embora se distancie da ação dos 
representantes do MST local, procura buscar para si o reconhecimento pela 
organização do território. Descrevendo a situação, o mesmo afirmava que era dele 
a iniciativa de divisão dos lotes, da organização do assentamento e pretendia 
formar uma associação de produtores, pois estava pensando no coletivo734, 
enquanto os membros do MST regional, considerados stalinistas, controlavam o 
assentamento pela repressão e pela falta de informações. Havia a desconfiança de 
que a direção do MST regional utilizava recursos do movimento em proveito 
próprio.

Essa nova organização do assentamento é uma passagem para uma 
transformação real que, em seu desenvolvimento, tende a vir a ser 
revolucionária/conservadora. Revolucionária, pois tenta modificar o tempo atual, 
mas conservadora, já que sua luta será, posteriormente, a manutenção do status 

conquistado.
Concluindo, 

(Comuna da Terra)

134 Recentemente, Leandro Pereira, líder da associação, foi afastado da presidência da mesma, sob 
suspeita de desvio de recursos. Segundo o próprio líder, ele resolveu sair da associação, ninguém 
o tirou, e a questão foi determinada pela inveja de alguns.
135 O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) denomina de Assentamento 
Sustentável, conforme menção do seu superintendente no Estado de São Paulo, no 1o Encontro 
dos Amigos e Amigas do MST, no assentamento Dom Tomás Balduíno, em novembro de 2003.

a proposta das Comunidades de Economia Camponesa 
135, sem perder a perspectiva socialista e revolucionária, surge 

também da idéia de exteriorizar a discussão da importância de uma reforma 
agrária em áreas de maior adensamento populacional - articulando o movimento 
campo-cidade - indicando que a reforma agrária é também viável nessas áreas. 
Procuram-se intensificar as relações internas entre os assentados, e desses com o 
MST, através também da disposição das residências e da organização dos 
espaços de socialização, ao mesmo tempo em que se visa ampliar o 
relacionamento com a sociedade, particularmente no que diz respeito à questão da 
produção. Outros componentes são importantes na proposta, incluindo o 
económico e o social, tais como o cultural e o político. Assim, o projeto da Comuna
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não se restringe a um modelo económico de assentamento. Ao apresentá-la, em 
junho de 2003, no assentamento Dom Tomás Balduíno, Matheus argumentou que 
a Comuna é um resgate da história do movimento, na qual se cria a possibilidade 
de realizar a reforma agrária na proximidade das grandes cidades, procurando fixar 
o trabalhador próximo ao núcleo urbano onde até então estava vivendo. 
Ressaltava, ainda, que a Comuna visa atender a uma questão urgente do 
movimento, que é o fazer a luta de resistência, através da comunidade organizada, 
após a conquista da terra. São, portanto, duas ações de estratégia de um 
movimento: a de ocupação e a de resistência. Essa resistência é contra o modelo 
agrícola capitalista136.

136 Embora, como já destacamos, estabeleça inicialmente uma relação de comercialização da 
produção com o mercado.

Outras orientações submetidas à Comuna devem ser seguidas: melhorar os 

assentamentos antigos, com a ampliação da participação das mulheres e 
juventude, e a necessidade de aproximação das famílias no território. Assim, a 
aproximação das moradias e o modelo agrícola são questões estratégicas da

Lançamento conjunto, INCRA e MST, da Comuna da Terra no 1 Encontro dos Amigos e 
Amigas do MST. 2003.
Foto: Raildo Silva de Alencar.
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Na entrevista concedida em 2003, Matheus voltava a destacar a importância 
dos elementos da Comuna, porém indicava que deveria ser considerada a

proposta, pois segundo o movimento, nas palavras de Matheus, o processo de 
reforma agrária no Brasil transformou-se em um processo de luta de classes. 
Desta forma, as comunidades devem ter um controle político e cultural do 
assentamento, para garantir o território e impor um outro modelo de sociedade.

Relacionando-se ao MST, a estratégia enfatizada é apresentada como uma 
tentativa de manter-se presente nos assentamentos conquistados para que esses 
sirvam como bases na ação de conquista de outros territórios. Essa presença é 
mister na territorialização do assentamento, dentro de um processo que garanta a 
circulação rápida das informações e o fluxo constante de discussões e decisões*37, 
sem que seja necessário que uma liderança expressiva do movimento se faça 
presente.

Fernandes (1999), destaca a organização participativa e horizontalizada do 
movimento, com acampados e assentados como responsáveis diretos da ação 
política. Entretanto cabe a essa idéia uma pergunta: Se há uma participação dos 
sujeitos nas decisões do movimento, por que se pensar em uma estratégia de ação 

com a terra, como a Comuna?
Uma das lideranças e direção regional do Vale do Paraíba, Soraia Soriano, 

questiona a afirmação de Fernandes. Segunda a mesma, o MST não funciona 
assim, há decisões que são tomadas no acampamento e no assentamento, 
seguindo, porém, uma orientação geral. A dirigente enfatiza que existe uma 
direção que discute os problemas e encaminha e que, nos acampamentos e 
assentamentos, discute-se como deve ser colocada em prática a orientação dada. 

E, para Almeida:
"Na verdade, o desencontro/encontro não é entre a base e a liderança, mas, 

sim, da prática com a teoria da prática que é padronizada pelos intelectuais que, de 

diferentes maneiras, caminham com o MST. "(2003:26).

137 Pois estamos em tempos em que a informatização acelera as informações e as decisões, e os 
movimentos sociais estão adaptando-se a essa realidade, até porque o próprio sujeito do 
movimento, assentados, estruturam suas idéias sob a determinação dessa velocidade, assim como 
ocorre a aceleração da exclusão e da mobilidade no espaço capitalista. É um sujeito diferente dos 
excluídos do passado.
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"A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e unilaterais que um objeto 

só é nosso quando o temos, quando existe para nós como capital ou quando é 

imediatamente possuído, comido, bebido, habitado, em resumo, utilizado por nós 

(...). Em lugar de todos os sentidos físicos e espirituais aparece, assim, a simples 

alienação de todos esses sentidos, o sentido do ter. "(1989:157).

É verdade, porém, que o desejo pelo título de propriedade também remete à 

idéia de que se está efetivando sua noção de liberdade e autonomia, e 

conquistando o reconhecimento pela inclusão e conquista de um bem material, 

conforme a noção de prestígio, status e reconhecimento na sociedade capitalista.

Os sujeitos projetam nos objetos seus próprios ideais. Esses ideais e 

objetos são marcados pela lógica económica social determinante no tempo e no

138 Em visita no mês de setembro/2004, com um discurso mais politicamente organizado, alguns 
assentados, próximos à orientação do PSTU e da associação de produção, diziam que já estavam 
assentados, conforme o PDA (Plano de Desenvolvimento Agrário) e, portanto, não admitiam 
nenhum outro tipo de discussão.

dinâmica de cada assentamento envolvido na discussão. Desta forma, o debate 

interno, embora orientado, deve ser direcionado segundo os desejos dos 

assentados. Para Matheus, a discussão endógena é o instrumento fundamental 

para garantia do controle do território em conquista pela base do movimento, e os 

elementos da Comuna não devem ser uma camisa de força, já que não há uma 

obrigatoriedade de que todos sejam implantados. A configuração da Comuna será 

determinada por cada assentamento. Os assentados e o assentamento, entretanto, 

devem estar sempre ideologicamente ligados ao MST. Essa é a idéia da proposta: 

o controle ideológico maior do assentamento para manter o controle do território 

conquistado no processo de luta de classes contra a territorialidade capitalista.

Em nossas observações, entre os assentados da Nova Esperança 1, 

percebemos posições fundamentais nos debates. Uma delas, já destacada, é a 

preocupação que eles apresentam em relação a de ter o título de propriedade, 

opondo-se à concessão de uso real da terra, como proposto pela Comuna. 

Oposição que norteou o debate entre os participantes, enquanto os outros itens da 

proposta não foram, até onde presenciamos a discussão, alvos de maiores 

preocupações738. Tal momento sintetiza-se nas palavras de Silveira (1989),
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Assentamento Nova Esperança 1. Tipo de 
apropriação desejada do lote pelos assentados.

espaço vivido. Esse espaço, embora contenha elementos do modo de vida 

tradicional, recebe a determinação, ainda mais em um assentamento formado 

pelos sujeitos sob a influência da sociedade urbana, da estrutura social 

hierarquicamente dominante: a capitalista.

E, como nos fala Espíndola,

É por esse prisma que o encontro entre o passado e o presente torna a 

apropriação da terra, pelo menos no momento atual do assentamento, uma forma 

de reafirmar a liberdade, pois crêem que, através da sua posse individual, possam 

representar esses modos de vida historicamente sobrepostos.

"A identidade se define em relação a algo exterior. (...) o ser humano 

chegou, no momento atual, a um estágio em que tornou-se fundamentalmente 

desterritorializado. Ou seja: seus territórios etológicos originários - corpo, clã, 

aldeia, práticas... - não se encontram mais concentrados em um ponto 

determinado do planeta, pelo contrário, se amalgamam, essencialmente, em 

universos incorporais." (1998:21).

□ Titulo de Domínio
■ Concessão de uso
□ Outra 
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"São pessoas que desejam ser reconhecidas como sujeitos de seu próprio 
destino e de um destino próprio, diferente, se necessário. " (Martins, 1994:159).

Compreende-se que seja importante pensar em processos de transformação 
social como lutas que alteram a realidade. Esses processos criam novas 
socializações e, mesmo quando terminam momentaneamente, sem uma conquista

Sintetizando essas idéias, no assentamento Nova Esperança 1, apenas 28% 
dos entrevistados diziam aceitar, ou querer, a concessão de uso como forma de 
apropriação do lote.

Ressalte-se que os 44% que se posicionaram por outra situação mostravam 
dificuldades em entender o que significava a Concessão de Uso139, ou queriam 
expressar o desejo de que a terra ficasse sob o seu controle, mesmo não citando 
explicitamente que anseiam pela titulação individual do lote.

Para a proposta de Matheus, a questão da titulação da propriedade deve ser 
enfrentada dosadamente, ou seja, em etapas e, embora seja uma questão de 
princípio do movimento, não deve ser um empecilho para a implantação da 
Comuna da Terra. Essa posição lembra Horácio Martins, que salienta:

"A interiorização da nova realidade pelos indivíduos, no processo de 
ressocialização induzida pela nova situação denominada de assentamento não 
significará que eles identificar-se-ão com elas. "(Carvalho, 1999:28).

O sujeito decide o seu destino, inserido em uma ordem económica, assim 
expressando sua individualidade, mas dentro de um espaço social, de relações 
sociais que determinam suas decisões. Neste processo de socialização, que se 
desenrola na luta pela terra e com a terra, através do MST, procura-se concretizar 
a formação ideológica dos sujeitos em lutaí4°, pois:

139 Propositalmente, tomamos a decisão de não explicar o significado da Concessão de Uso para 
tornar a pesquisa e as respostas mais próximas às percepções dos assentados. Cabe lembrar que 
em um caso, após a pesquisa, resolvemos explicar o que seria a Concessão de Uso e verificamos 
que o assentado não mostrou uma grande oposição à idéia, embora tenha respondido que preferia 
o titulo individual de propriedade.
140 Conforme a liderança Valdir Nascimento, em entrevista de 04/01/2003, já citada.
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"Não é que não tem gente interessado em reforma agrária, mas é que o 

público interessado mudou de lugar: estão na cidade." (Matheus, no Primeiro 

Encontro Estadual dos Amigos e Amigas do MST, 2003).

Outras duas questões importantes e complexas são apresentadas para a 

construção do projeto: a primeira é que esses assentamentos apresentam 

dimensões pequenas, o que aumenta a dificuldade de tornar o lote viável 

economicamente para que a família que se estrutura não seja privada das mínimas 

condições de vida. Alcançar essa perspectiva em tal contexto é ainda mais 

delicado pelas dificuldades já conhecidas, e reaproxima o assentado da condição 

de conflito, que pode se apresentar quando as expectativas criadas, durante a luta 

pela terra, não são atingidas com a conquista da terra. Há uma tendência imediata 

de se culpar o movimento e suas lideranças; a segunda questão importante é que 

a maior proximidade dos grandes centros urbanos aumenta a diversidade dos

aparente, elas promovem para os envolvidos uma visão de mundo que compõe a 

história e se afirma como uma etapa de conscientização de classe que se 

reelabora permanentemente, e não é esquecida. É por isso que não se deve 
esquecer lutas passadas74* e considerá-las como etapas isoladas do processo de 

conscientização de classe.

O território, o assentamento, é o espaço vital do movimento sócio-territorial. 

A sua organização e o seu controle, pelo grupo, confere-lhe o status de soberania, 

e fortalece a ação de um projeto político que se pretende que seja para todo o 

território nacional. Assim deve ser entendida A COMUNA DA TERRA, já que se 

trata de uma fração da luta, do movimento social, contra a ordem capitalista que 

transforma a terra em propriedade privada e objeto de negócio.

A proposta procura questionar uma crítica ao movimento pela reforma 

agrária, a de que não existiria mais "público interessado".

141 E nunca se esquece. Essas lutas são revividas, recordadas e estudadas pelos movimentos 
sociais, no Brasil e no mundo, como um processo. Podemos recordar inúmeras situações, como a 
contribuição e importância que possui Canudos ou Zumbi para o imaginário das lutas camponesas 
no Brasil, ou a Revolução Sandinista, na Nicarágua, que revive a luta de Sandino, ou o Exército 
Zapatista de Libertação Nacional, que resgata a Revolução Mexicana, liderado por Emiliano Zapata 
no México.
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"A narrativa identitária reconstrói quatro pilares da experiência humana: o 
tempo, o espaço, a cultura e o sistema de crença."fClaval, 1999:17).

A narrativa do assentado é expressão de seus desejos e da idéia de 

territorialidade que cobiça.

142 Matheus no documento sobre o projeto de Comuna, entretanto, nada escreve sobre a 
reafirmação da campesinidade, embora também não desenvolva idéia contrária à mesma. A noção 
de recampesinação desenvolvida no texto da proposta de Comuna refere-se ao reaprendizado da 
vida no campo para readaptação do trabalho na terra.
143 No Parque Jandaia, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, observamos que os 
laços de amizade são reforçados com o prática do compadrio através das crianças, quando, à 
medida que há uma aproximação das relações sociais, entre os vizinhos, essas são reforçadas com 
o batismo. A partir de então, ocorre uma extensão da família, determinada não pela 
consanguinidade, mas por relações de aproximação que são influenciadas pela ordem económica, 
pois a vizinhança se desfaz à medida que as pessoas se deslocam à procura de trabalho e, 
conseqúentemente, esses laços se enfraquecem. Ainda cabe notar que a entrega de uma criança 
para o batismo não ocorre pela falta de um parente de sangue.

sujeitos principais do processo. São indivíduos provenientes de diferentes 
realidades, vivendo em tempos distintos, desenraizados, ou desencaixados — 
transculturados - sujeitos proletários, semiproletários a serem reeducados no 
processo de recampesinação™2.

Verificamos, até mesmo nos bairros periféricos das grandes cidades, a 
reprodução de práticas culturais que aparentemente foram esquecidas após 
gerações nesses grandes centros. A memória da cultura, dos costumes, dos 
habitus, se reconstitui nas oportunidades apresentadas™3, e assim parece ocorrer 
também no assentamento. A neolocalidade é o lugar onde se processa a 
reconstrução de um mundo desejado, passado, presente, e nunca esquecido na 
memória, com seus valores no imaginário.

A Comuna caminha para a construção de uma aproximação das identidades 
dos assentados, seus anseios e o projeto do movimento social. Historicamente, o 
MST enfrenta duas situações delicadas nessa aproximação: a primeira quando, na 
fase da luta com a terra, o assentado, por vários fatores, como a necessidade de 
produzir, diminui sua participação nas lutas; a segunda, e talvez a mais 
problemática, diz respeito à questão da reconstrução das identidades dos 
assentados e ao potencial conflito que tal situação apresenta com o projeto político 
do MST, pois, segundo Claval:
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A mobilidade dos assentados aumenta a heterogeneidade e as variantes da 
campesinidade. No assentamento Nova Esperança 1, as variantes da 
campesinidade misturam-se com as experiências de proletarização realizadas pelo 
trabalhadores. Na verdade, são trabalhadores que em últimas experiências de 
socialização viveram a vida urbana, com suas relações de temporalidade e 
espacializações diferentes do modo de vida rural. A campesinidade possui um 
conjunto de valores de vida, que jamais é totalmente esquecido, mas nesses 
assentamentos periurbanos a marca da individualização construída na alienação 
do trabalho proletarizado é presente.

O Nova Esperança 1 pode ser denominado um assentamento periurbano, 
pois, além da aproximação física da cidade de São José dos Campos, a apenas 13 
Km do centro, o assentamento e, consequentemente, os assentados, dependem 
da infra-estrutura urbana, por viverem sob influência da cidade, pelas suas origens, 
pela expansão da malha urbana de São José dos Campos, e mesmo pela 
transformação progressiva do entorno do assentamento em áreas de moradia de 
alto padrão para os moradores da cidade.

A periurbanização pode provocar, com o crescimento da malha urbana, - até 
porque o assentamento encontra-se entre São José dos Campos e Caçapava - 
uma insularidade rural - do assentamento - no urbano e a descaracterização dos 
processos de recampenisação do mesmo e dos assentados.

Observamos no mapa 1 — Em direção ao assentamento: último Estado 
de residência - que os assentados transladaram por diversos espaços e territórios, 
construindo, no assentamento, uma socialização com características de múltiplas 
realidades, embora o desejo de transformar-se em proprietário, camponês ou 

capitalista, dê um sentido de unidade interior ao assentamento.



MAPA 1 - Em direção ao assentamento: último Estado de residência.

Elaboração: Raildo Silva de Alencar.
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Capítulo 5 - Assentamento Nova Esperança 1

5.1 - Localização e características gerais

139

A fazenda Santa Rita deu origem ao projeto de assentamento Nova 

Esperança 1, criado em 17/02/2000, envolvendo uma área de aproximadamente 
447 hectares.

Localizada a uma distância de 13 Km da sede municipal de São José dos 

Campos, previa o assentamento de 64 famílias, com área média dos lotes de 4,5 

ha., divididas em quatro núcleos organizacionais: Excluídos Zumbi, Manoel Neto e 

Consciência e Liberdade. Em 2004, entretanto, o número de famílias beneficiadas 

foi reduzido para 63, pois um dos lotes foi desmembrado em virtude da exclusão 

de um “beneficiado”, que comercializou sua área.

De acordo com as informações sócio-ambientais, relatadas pelo Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Fazenda Santa Rita do ITESP-SP (PDA), do ano 

de 2002, o assentamento está localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, contida na 

sub-bacia do ribeirão Buquira. Essa área está no domínio do clima quente e úmido 

no verão, e com invernos secos, o qual Kõppen classifica como Cwa.

Tal condição, com baixa pluviosidade no inverno, mostra que, nesse 

período, ocorre uma deficiência hídrica, indicando, no futuro, uma necessidade de 

investimentos em irrigação. Em contrapartida, no verão, os solos poderão ou 

deverão ser recobertos com vegetação, visando o controle do processo erosivo, 

até pela relativa declividade em algumas áreas.

Em meio às características do clima, do relevo e do solo, a cobertura vegetal 

é variada, necessitando de proteção específica para a manutenção da estrutura 

hídrica e morfológica do assentamento, sendo um dos motivos da presença de 

áreas de proteção e reserva.



5. 2 - Aspectos sócio-econômicos de São José dos Campos
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Fundado em 1767, o município de São José dos Campos é sede de uma 

das regiões administrativas do Estado de São Paulo, possuindo uma situação 

importante, do ponto de vista económico, por localizar-se entre os dois principais 

centros de produção e consumo do país, ligados por uma rodovia de grande 

movimentação, e por apresentar em seu espaço geográfico importantes atividades 

industriais e centro de desenvolvimento tecnológico.

O processo de desenvolvimento, particularmente de atividades urbanas, no 

município, seguiu um ritmo acelerado, semelhante ao que ocorreu nos principais 

centros urbanos do país, a partir de 1940. Nesse ano, aproximadamente 60% da 

população do município era rural. Sessenta anos depois, menos de 2% da 

população é considerada rural.

Essa disparidade contrasta com diversas cidades localizadas no "fundo" do 

Vale do Paraíba, onde a estagnação ou o ritmo lento de desenvolvimento é uma 

realidade de anos. Entretanto a situação descrita pode ser explicada pelo 

desenvolvimento de importantes atividades urbanas, em face da industrialização, 

que não apenas promoveu a mobilidade de população de outras áreas do país 

como intensificou o êxodo rural local, que também foi provocado pela estrutura 

fundiária concentrada.

Se o crescimento económico provocou importantes alterações na estrutura 

local da população, a melhoria das condições sociais acompanhou, no mesmo 

ritmo, o desenvolvimento do município.
Embora um centro tecnológico de privilegiada localização, o IDH (índice de 

Desenvolvimento Humano) era, em 1996, apenas o 42° do Estado de São Paulo, 

com índice de 0,8695. Tal característica, mesmo estatisticamente superior ao ano 

de 1991 (0,764), permite considerar a existência de importantes problemas sociais 

locais, como reflexo da situação nacional, estimulada pela exclusão promovida 

pela estrutura da economia de mercado, que contribui para o surgimento de 

movimentos sociais, como o MST, formado por trabalhadores rurais e urbanos, 

sem oportunidade no mercado de trabalho.
Como complemento aos dados apresentados acima, o Censo Agropecuário 

do IBGE (1995-1996) aponta que há uma concentração fundiária expressiva, pois



TABELA 1

141

Agravando esse quadro, 56% da área total, destinada à produção 

agropecuária, é explorada por pastagens, um indicativo de que a maior parte das 

propriedades rurais produtivas destina-se a atividades de baixa ocupação de 

mão-de-obra.
Constata-se que o setor primário responde por apenas 0,61% da produção 

económica do município e uma parcela inferior a 10% dos empregos.

UPA 
215“ 

365 

105 

136~ 

1F

"ÁREA TOTAL (ha)

1150,3

9294,4

7583,2

27341

20523,9

65892,8

havia 246 estabelecimentos rurais de 10 a menos de 100 hectares e apenas 1 

estabelecimento com mais de 2000 hectares. O segundo grupo de grande 

expressão, conforme a tabela abaixo, possuía 87 estabelecimentos com menos de 

10 hectares; seguido por 49 estabelecimentos que possuíam entre 100 e menos de 

200 hectares; 34 estabelecimentos com 200 a menos de 500 hectares e, por 

último, 10 estabelecimentos rurais com 500 a menos de 2000 hectares. Percebe- 

se, inclusive com a ajuda da tabela 1 a seguir, que, das Unidades de Produção 

Agropecuária (UPA), 18% dessas propriedades (com área superior a 100 hectares) 

detêm 72,6% da área municipal, sendo que 31% dessa área são controlados por 

apenas 1,7% de propriedades (com mais de 500 hectares), ficando 16% das áreas 

nas mãos de 69% de pequenas unidades, às quais se incorporam os lotes do 

assentamento Nova Esperança 1.

ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO (1995/96)

~ÁREA (ha)

0-10

10 - 50

50 -100

101 -500

+ de 500

SOMA TOTAL
Fonte: Secretaria de Agricultura e abastecimento do Estado de São Paulo in PDA/ITÉSP - 
Setembro/2002:18.
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5.3 — A história de luta pela terra do Assentamento
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Condomínio fechado, em construção, vizinho 
Silva de Alencar

A primeira ocupação, na luta pelo assentamento, ocorreu em área continua 

ao assentamento Conquista em Tremembé. A luta, entretanto não foi finalizada

ao assentamento Nova Esperança 1. Foto: Raildo

Hoje em dia, a especulação imobiliária expande-se sobre as áreas rurais, 

onde projetos imobiliários encaminham outra conotação para as terras que se 

desvalorizaram para as atividades agropecuárias, e que poderiam ser 

disponibilizadas para projetos de reforma agrária. Portanto, uma nova forma de 

apropriação da terra desenvolve-se, nas proximidades do assentamento, os 

condomínios fechados para a população urbana, levando inclusive assentados a 

realizarem atividades não agrícolas nesses condomínios.
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144 Conforme trabalhado no subcapítulo 4.1 - A Comuna.
145 D'lncao e Roy (1995) denominam "invalidação circular" ao processo pelo qual os assentados 
reproduzem no assentamento as mesma relações sociais de opressão e dominação vividas na 
sociedade.

nesse momento. Foram necessárias outras etapas para a conquista da atual 
fazenda em São José dos Campos. Nessas etapas, os sujeitos vivem o auto- 
reconhecimento como excluídos e sem terra. Intercambiam, sobrepondo-se, 
experiências de vida migrante e de relações associativas que permitem a unidade 
pelo objetivo de busca pela terra de trabalho e vida. Um auto-reconhecimento 
identitário, conforme Castells (1999)144.

Em 16 de setembro de 1998, os assentados instalaram-se na fazenda Santa 
Rita, época em que havia um litígio entre o denominado posseiro Valdir Pena e o 
Banco da Amazônia, junto ao qual o proprietário não teria quitado a dívida 
proveniente da compra da mesma, segundo informações dos assentados, que 
também consta no PDA do ITESP/2002.

Desde o início da luta pela conquista da terra, no processo de 
territorialização do movimento social, episódios de pressão e violência foram 
verificados.

Entre eles registram-se três assassinatos, dois no município de São José 
dos Campos e um terceiro, em Suzano.

Esses assassinatos são atribuídos, politicamente, a ações da polícia ou a 
reação de proprietários de terra contra a ação do movimento social e a luta pela 
reforma agrária. Entretanto, internamente, circulam duas outras versões, 
particularmente em relação ao assassinato do militante Manoel Neto, em Suzano, 
que nos permitem compreender como o processo de sociativo ainda é frágil na 
socialização destes sujeitos sociais. A primeira versão estaria relacionada à 
presença, ainda na fase de acampamento, de membros do movimento social que 
teriam sido expulsos por envolvimento com drogas. Essa expulsão foi comandada 
por Manoel Neto, um dos líderes do acampamento, que, posteriormente, teria sido 

assassinado por vingança.
A outra versão supõe uma combinação da situação relatada anteriormente 

com as disputas internas pelo controle político do acampamento e, posteriormente, 
do assentamento145. Segundo esta última versão, defendida internamente no 
assentamento por alguns membros, embora não declaradamente, haveria um certo
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conluio entre os assassinos e alguns assentados que almejavam o controle, na 

época, do pré-assentamento. Esses seriam também responsáveis por dificultarem 
as investigações e apurações146.

Retornando ao histórico do assentamento, inicialmente os trabalhadores 

mantiveram-se acampados próximos à estrada, porém, em julho de 2001, 
decidiram ocupar toda a área.

Demarcando precariamente os lotes e desenvolvendo atividades de 

produção voltadas ao auto-consumo, os trabalhadores criaram um processo de 

socialização marcado pela necessidade de união, sob orientação do MST, 

garantindo a posse do território que objetivavam conquistar.

A necessidade de se unirem ao MST não impediu a participação e presença 

de outras entidades. Porém, como o objetivo inicial era a conquista da terra e a 

defesa da luta pela reforma agrária, a unidade aparente foi estabelecida entre 

partidos políticos como o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados), 

PC do B (Partido Comunista do Brasil), PHS ( Partido Humanista da 

Solidariedade), PT (Partido dos Trabalhadores) e parte da Igreja Católica.

A luta pela terra do assentamento meandrou não apenas contra a terra 

capitalista especulativa, mas ainda contra o conflito negativo dissociativo, em que 

desconfianças, fofocas e busca do reconhecimento fomentam a socialização inicial 

fragilizada. O reflexo imediatiza-se na socialização em formação instável e 

desdobra-se na disputa dos espaços de socialização em construção. No gráfico 6 

(p. 164) - Coligações realizadas pelos assentados do Nova Esperança 1 - 

Assentados do Nova Esperança 1 e vínculos políticos Internos - temos uma 

imagem instantânea de um momento em construção sociativa.

Embora 69% dos assentados se afirmassem ligados ao MST, na época da 

pesquisa, o jogo de interesses e necessidades torna esses números incertos. 

Desta forma, em outros momentos, temos coligações e re-coligações que são 

reflexos da territorialização, em curso na terra do assentamento, e a busca de uma 

integração mais intensa dos indivíduos no grupo.

146 A combinação de conflitos, bebida e necessidades acirra algumas divergências pessoais. No 
ano de 2004, houve uma tentativa de homicídio, em que, segundo relato de assentados, dois 
membros do assentamento tentaram assassinar outro membro por divergências sobre o pagamento 
de um trabalho realizado em conjunto.



5.4 - As distâncias de uma mesma origem.

Gráfico 4 (reprodução do gráfico 1)
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Fonte: Raildo Silva de Alencar. Jan./2005.
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Assentamento Nova Esperança 1. Local de nascimento 
dos Assentados.
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A despeito de partilharem uma mesma génese, desempregados, excluídos 

do processo de expansão capitalista, os assentados do Nova Esperança 1 

possuem origens territoriais distintas. São migrantes que passaram por diferentes 

locais no processo de mobilidade social, à procura de re-identificação social. Essas 

relações instáveis e diversas mostram-se mais claramente na etapa de luta com a 

terra: no assentamento.

Verifica-se pelo gráfico 4 - Assentamento Nova Esperança 1. Local de 

nascimento dos Assentados - complementando o mapa 1 - Em direção ao 

assentamento: último Estado de residência - a origem variada de grande 

parcela dos sujeitos envolvidos no assentamento. Mesmo considerando-se que no 

Estado de São Paulo se concentra a maior parcela, isso não significa uma 

ascendência cultural.

Apesar de, pela pesquisa realizada, podermos notar uma certa experiência 

proletária e origem urbana, eles se denominam agricultores de origem. 

Constatamos, nos lotes visitados em janeiro de 2005 e com os entrevistados, que
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82 adultos responderam à pergunta do questionário sobre suas atividades 
profissionais.

Das respostas obtidas, 32% indicaram que trabalharam em atividades 

ligadas ao setor terciário, sendo que algumas dessas atividades caracterizavam-se 

pela informalidade, ou seja, sem registro profissional e sem garantias trabalhistas. 

Do restante, 16% tinham no setor secundário sua principal atividade de trabalho 

antes de entrar no MST, enquanto 52,% dos assentados afirmaram ter na 

agricultura sua principal atividade profissional. Nesse último caso, alguns 

trabalhadores disseram que também haviam trabalhado em atividades urbanas, 

principalmente no setor de serviços.

Foi possível notar, nas conversas, uma preocupação, pela maioria dos 

assentados, em confirmar sua experiência com a agricultura. Concluí que essa 

preocupação derivava de um receio de que a falta de experiência com as 

atividades agrícolas pudesse comprometer a sua presença no assentamento, seja 

através do INCRA, ou no futuro, pela imposição coercitiva que o MST poderia 

realizar. A aproximação com os assentados, no decorrer dos meses, permitiu uma 

maior confiança, levando alguns a admitirem a falta de conhecimento do setor, 

como o caso de uma assentada que trabalhou em escritórios e como professora de 

pré-escola147.

Para compreender as relações no assentamento Nova Esperança 1, temos 

que entendê-lo como um microcosmo social, em que se estabelecem e se criam 

relações de convívio e de conflitos que refletem modos de vida, ideologias do 

movimento e da sociedade capitalista, em que uma nova configuração social e 

espacial se constrói (é destruída e reconstruída) no processo de luta pela inclusão 

social. Uma neolocalidade, onde sujeitos excluídos tentam alcançar uma vida de 

dignidade e reconhecimento e vivem, no processo de territorialização, entre o 

passado e o presente, a tradição e a modernidade, a territorialidade pretendida e a 

possível e, desta forma, constroem sua identidade de trabalhadores transplantados

146

147 A proposta de Comuna da Terra, como já apresentado, não deixa de reconhecer que esses 
trabalhadores próximos às áreas urbanas necessitam de reeducação para o trabalho no campo. 
Concomitantemente, essa situação leva desconfianças aos assentados, pois há receio de que o 
controle do lote ficando nas mãos do MST, esse, através de suas direção, desenvolva uma ação 
coercitiva. Alguns receiam que terão sempre que se orientar pela política do movimento social para 
não sofrerem a re-exclusão.
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‘‘Socializadas em relações de dominação as mais perversas e, por isso 
mesmo, incapacitadas para a conquista e o exercício dos direitos da cidadania”. 

(D’lncao, 1995: 23).

Discordo de D'lncao quanto à afirmação de incapacidade para a conquista 
que o assentado e o movimento almejam. São relações de dominação que no 
processo de construção do assentamento são constante e simultaneamente 
trabalhadas na socialização política que se estabelece na territorialização em 
curso. Há, porém, possibilidades de sociação política em favor do movimento

e transculturados em busca, inicialmente, de dignidade e pertencimento, aflorando, 
no processo, a necessidade de reconhecimento, dentro dos limites da sociedade 
capitalista.

Em um assentamento, o novo se constrói no dia-a-dia, nas relações 
delimitadas pela ansiedade de conquistar as reivindicações e a esperança de que 
o futuro torne possível o retorno de algumas dessas relações.

No assentamento, a construção de identidades delimita e engendra a 
territorialidade possível.

"O meu objetivo é ter a minha terra ter o meu documento." Dizia o assentado 
Mauro Caboclo da Silva (Mala) em reunião sobre a Comuna da Terra, em 
18/08/2003, no Nova Esperança. Justificava, assim como outros presentes, que a 
sua participação no movimento havia atingido o seu desejo, que era a terra. 
Enquanto isso, uma das lideranças do MST regional, Soraia Soriano, procurava 
justificar uma das propostas da entidade, dizendo que "Se tiver a titulação, há a 
possibilidade de perda da terra por desapropriação. Com a concessão de uso, isso 
não seria possível." O processo de socialização positiva mostrou-se presente ao 
final da reunião, quando a assentada e liderança regional da entidade, afirmava 
que "Temos que estabelecer algumas regras de convivência." E concluía pela 

necessidade de continuar a discussão.
Recriam-se, contudo, relações coercitivas vividas anteriormente, pois as 

populações assentadas foram
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“Se o nosso objetivo era a terra, temos que se (sic) preocupar com ela. 
Temos que produzir. Neste momento o MST não tem sentido continuar”. (Leandro 
Pereira, assentado do Nova Esperança 1, refletindo em meio a uma momento 

específico da conjuntura local)

Em tal situação, o afastamento da ação política imediata e a territorialidade 
que passa a dominar no assentamento não são os pretendidos pelo MST, mas 

pelas famílias, pois, como disse Valdir Nascimento:

social, mesmo que não sejam extintas estas relações de dominação que, em 
momentos específicos de dificuldades económicas e conflitos, são reforçadas.

Com esse quadro mais nítido, o assentamento em estudo está em um 
estágio de estruturação político-ideológica importante e crucial para a permanência 
do MST. Embora seja um território ocupado pelos assentados e o movimento 
social, ainda é um território em conquista, pois não se estabeleceu uma 
territorialização, que permita a efetivação da(s) territorialidade(s) pretendida(s).

A noção de justiça no assentamento é específica, circunda a noção de 
justiça social socialista que o projeto do MST abraça, e ideologicamente pretende 
introduzir no assentamento, transformando-o em uma base de apoio. Ao mesmo 
tempo, o assentado, sem negar a idéia de que são Sem Terra até que o último sem 
terra chegue a ela, entende que a noção de justiça estaria concretizada na medida 
em que passem, agora, a exercer o controle sobre a terra, efetivando, na prática, a 
sua transformação em terra de trabalho.

“A principal divergência é na maneira de como fazer. Como fazer ‘pra’ tudo 
aquilo que nós sonhava (sic) na fase de acampamento, se é coletivo, se é 
individual, se é produzindo isso ou aquilo, se é comprando esse ou aquele 
implemento, se é usando dessa tecnologia ou daquela. As divergências, elas são 
das mais simples até as mais complexas. Mas tudo ‘tava’ inteiramente ligado ao 
fato de como fazer 'pra' realizar o sonho, principalmente nessa fase... 

(04/01/2002).



5.5 - Distanciamentos, aproximações e a política.
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Dessa discussão, já inicialmente apresentada no capítulo sobre a Comuna 
da Terra, depreende-se que, mesmo a configuração inicial de domínio da terra 
ocupada, ainda passará por algumas fases que talvez culmine em uma etapa não 
idealizada pelo movimento social, como o desejo de alguns assentados de 
estabelecer uma forma de apropriação da terra que concretize, legalmente, a 
propriedade particular do lote.

Entende-se que a neolocalidade é o local de encontro de sujeitos 
deslocados. Os encontros não são apenas físicos, mas de idéias, desejos e 
contradições. Nesse momento ocorre um processo de adequação à nova vida e 
realidade que aparentemente se distanciaram nos espaços e territórios de 
imigrantes. É a socialização no reencontro, no território do assentamento, de 
sujeitos excluídos.

148 Ainda hoje é comum a solicitação de pedidos por parte de alguns assentados, principalmente 
dos mais jovens, inexperientes no que diz respeito ao sentido de organização do lote e que vivem 
sozinhos no assentamento.

Considerando os argumentos citados anteriormente, no assentamento há 
um aprendizado político e social permanente. São processos que promovem 
distensões e relaxamento das tensões internas. Essas situações são envolvidas 
pela ansiedade de deixar a vida de exclusão no passado, e movidas pelas 
diferentes etapas que configuram os avanços na conquista das reivindicações. A 
euforia inicial de conquista da terra é seguida de uma certa frustração, lamentos e 
necessidades148 pela morosidade de alcançar o acesso imediato aos créditos, a 
um planejamento de produção e à infra-estrutura necessária para dar andamento 
aos projetos individuais e/ou coletivos pretendidos. Assim, nesses anos de 
assentamento, o quadro físico geral, até o primeiro semestre de 2004, pouco tinha 
se alterado, a não ser por algumas iniciativas particulares de assentados que 
possuem um apoio financeiro, determinado por alguma fonte de recurso, como 

aposentadoria, trabalho ou ajuda familiar.



150

Como consequência disso, surgem acusações de que, a partir da posse do 
atual governo federal, o MST se aliou ao INCRA149 e, por isso, não estaria 
organizando ações para pressionar a entidade e o governo. Foi nesse ambiente 
que proliferou a formação da primeira associação, que hoje é denominada de 
Unidos do Nova Esperança 1, cujo objetivo inicial seria criar condições para 
implantar a infra-estrutura para acesso à água, mas que até então atuava para 
desestimular a presença do MST no assentamento, buscando para si o direito de 
representação dos assentados junto aos órgãos como o ITESP e o próprio 
INCRA150.

Entretanto em 03/07/2004, observamos que a abertura das estradas e a 
delimitação das futuras residências tinham sido iniciadas. Sem dúvida, são 
modificações visíveis e sensíveis no interior do assentamento que, após anos de 
aguardo, cria uma perspectiva favorável à unidade interna.

A configuração dessa infra-estrutura facilita a comunicação e a construção 
das áreas sociais, objetivos da Comuna que não são perceptíveis para todos, e 
pode significar o caminho de mudanças relacionais importantes.

149 É importante salientar que, por detrás dessas afirmações, às vezes existem posicionamentos 
políticos desenvolvidos por entidades e partidos como o PSTU (Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados).
150 Verificamos que os principais líderes da associação possuem uma história de política partidária 
ligada ao PJ (Partido da Juventude) e PRN (Partido da Renovação Nacional). Hoje, observa-se que 
no discurso de um deles há uma aproximação com o PSTU, através do sindicato dos metalúrgicos 
de São José dos Campos.
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Foto 5
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Acampamento Chico Mendes antes do desmanche. Foto: Raildo Silva de Alencar.
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A ação liga-se a uma conjuntura política, com consequências na dinâmica 

do movimento social e no assentamento.

Nessa situação, alguns fatores que transformaram o trabalhador rural em 

um migrante e o fizeram inserir-se no movimento social, convertendo-o em um 

movimento territorializado, ou em territorialização, parece se repetir, em todo o 

país, tanto no assentamento, como no acampamento.

Isso permite recordar o processo de desmanche do acampamento Chico 

Mendes, o qual foi desfeito em 14/02/2002, pois a dificuldade em manter uma 

mobilização permanente fez diminuir o número de acampados e,
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"Não há emprego para mim na cidade. Nesta situação, sem profissão e a 

idade, só resta aqui". (Paulo Robson Lima Silva).

A possibilidade constante de uma conquista, como também é a possibilidade 

de créditos, funciona como uma combustível que tanto serve para revitalizar as

“Só estou aqui por que não consigo nada na cidade. Não tem nada lá, se 

tivesse, eu ia embora’’. (José Dias de Araújo).

151 Este episódio alterou a estrutura territorial interna, pois o lote negociado foi retomado pelo MST e 
dividido pelo demais lotes.
152 A realidade de excluídos é uma rotina circular na vida dos sujeitos do movimento social.

consequentemente, acentuou ainda mais o problema de manter a mobilização e, 

assim, os sujeitos restantes foram incorporados a outros acampamentos. Essa 

situação levava os acampados a “optarem” por retornarem aos locais de origem — 

periferia das cidades, favelas ou “moradias” de rua — ou irem em direção a 

acampamentos onde as ações de ocupações fossem intensas; e o sentimento de 

conquista da terra, mais presente. É o caso do acampado que se identificou 

apenas por Júlio, responsável na época pela organização do Chico Mendes, ao 

abandoná-lo, antes do seu desmanche, para tentar conquistar terra na região do 

Pontal do Paranapanema.

Episódios parecidos não desaparecem com a conquista da terra. Os 

assentados são sujeitos deslocados e em deslocamento na luta pela inclusão e na 

criação, nessa vida, de condições de trabalho na terra. Como a conquista da terra 

pode não assegurar de imediato o controle da mesma, e o tempo das conquistas é 

moroso frente às necessidades, foi possível detectar histórias de assentados, do 

Nova Esperança 1, que chegaram a abandonar o assentamento.

Um desses assentados, Sr. Valdemar Fernandes Júnior, acreditava na 

perspectiva de conquistar algo a mais na cidade, enquanto outra assentada, 
Marleide Pereira, negociava o lote para também tentar uma vida melhor151. Em 

ambos os casos as dificuldades, novamente sentidas na cidade, os levam a 
retomar a vida no assentamento152. De qualquer forma, eles refletem os 

sentimentos de outros assentados.
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153 Também podemos relacionar às invalidações circulares citadas anterionmente, segundo a Teoria 
de D'lncao e Roy (1995).
154 Manoel Neto, Zumbi dos Palmares, Consciência e Liberdade e excluídos.
155 Além de tudo, a conjuntura política nacional e a convivência entre a entidade (MST) e o governo 
determinam relações. Em momentos de maior fluxos de verbas, que demanda uma maior presença 
da entidade, a aproximação entre essa, representada pela direção regional e os assentados é 
perceptível.

forças de pessoas que estão a espera há anos quanto para fortalecer a 

desconfiança de alguns assentados, em relação aos responsáveis pela condução 

do acesso aos créditos. Essas desconfianças153, também decorrentes das 

frustrações de anos no aguardo da concretização real do assentamento, são 

motores para desilusões, descrenças, aproximações e divisões internas, em que 

grupos apoiados por entidades diversas se aproveitam. A realidade descrita é 

sentida nas conversas, mesmo que existam divergências entre o sentido dos 

diálogos individuais e o falar em coletivo com os outros assentados.

A dificuldade de compreensão das questões políticas e a estrutura 

organizacional precária, convivendo com as preocupações de iniciar a produção e 

lutar pelas necessidades diárias, comprometem a circulação de informações no 

assentamento, principalmente com a debilidade da organização coletiva dos 
núcleos154 existentes, gestando um ambiente de desconfianças contínuas, 

particularmente porque, na visão de alguns indivíduos, existem aqueles que estão 

no círculo de influência da direção e os que não estão.

Essa situação, entretanto não é permanente, pois a construção da 

territorialidade dos assentados e de suas famílias encontra-se em andamento. 
Assim, há uma fragilidade nas aproximações, políticas ou emotivas155, o que 

promove uma mobilidade interna, na qual assentados com ou sem suas famílias, 

organizam, reorganizam, constroem e reconstroem suas relações, promovendo 

aproximações e/ou distanciamentos que reconfiguram constantemente os espaços 

de socialização. Segundo vários assentados, isso é motivado pela disputa pelo 

poder.
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No assentamento, há uma certa relutância em demonstrar o que foi afirmado 
por Nascimento, em relação ao projeto do MST, embora alguns, explicitamente, 
afirmavam que a direção regional criava problemas para os assentados. O 
encadeamento das ocorrências e a organização das relações internas permitiram 
que, aos poucos, o processo caminhasse no sentido de realização das divisões 

internas, numa circular construção da territorialidade.

Essas imagens são percebidas, às vezes abafadas pelas necessidades, 
mas revividas em situações de ansiedade, configurando as relações sociais e a 
mobilidade interna entre os assentados.

É verdade, entretanto, que há uma grande dificuldade em conciliar a luta 

com/e na terra. Essa dificuldade confirma a impressão de que ainda está se 
gestando o projeto de organização da luta com a terra por parte do MST. Valdir 
Nascimento, liderança regional, alertava:

Temos uma ditadura na democracia. O grande problema é a disputa pelo 
poder."(Assentada do núcleo Manoel Neto, 16/07/03).

"É fato, porque como nós vivemos numa sociedade presidencialista, nós 
vivemos numa sociedade aonde (sic) sempre tem alguém assumindo, ou através 
do parlamento ou através das lutas, assumindo a direção do povo. Então, com a 
liderança social, não é diferente. Então, na popular, a liderança, o dirigente do 
movimento Sem Terra, ele passa a ser aquela pessoa que vai conduzir até a terra, 
ou seja, vai contribuir para que ele realize seus sonhos. Então, nós temos um 
ajudante de realização de sonhos. Esse é o papel do dirigente. Já no 
assentamento, como implementar o sonho? Aí talvez o dirigente não seja tão 
necessário. Porque o dirigente possa (sic) apontar que é melhor fazer por esse 
rumo, ‘ né’? Mas vai ter outros agentes, outras pessoas ou até mesmo o próprio 
assentado querendo fazer por outro caminho. Então, a figura do dirigente já não é 
tão aceita como no acampamento. No acampamento, o dirigente é que vai 
conduzir ele até a terra. Depois da chegada, ele considera que isso já se faz 

desnecessário. ” (04/01/2002).
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156 Sobre o assunto há também informações no trabalho de conclusão de curso de Nogueira 
(2002:27-33).
57 Trabalho coletivo de produção que aconteceu no ano de 2000. Esse nome resulta da localização 

da experiência, na vargem (várzea) do rio Butá.
158 Inicialmente, o assentamento foi projetado para incluir 64 lotes. Entretanto um dos lotes foi 
desmembrado devido à tentativa de comercialização pelo responsável.

A história de formação dos núcleos internos do assentamento exemplifica, 
em parte, esses momentos.

Inicialmente pretendia-se, segundo relatos de alguns assentados, que no 

assentamento se formasse um grande coletivo156 a partir da experiência do 
varjão157.

As dificuldades encontradas em conciliar os projetos de produção das 

famílias e de um grande coletivo encaminharam o assentamento para a 

organização dos núcleos.

Pretendia-se que esses núcleos, sob o controle do MST, desenvolvessem 

espaços de socialização que refletissem a ideologia da entidade e, portanto, seus 

projetos.

Esses núcleos foram constituídos por relações de afinidades, seja por 

produção, por religiosidade ou simplesmente por amizade, entretanto sem uma 

determinação a priori.

No MAPA 2158 - Núcleos Organizacionais do MST - temos a forma como 

foram distribuídos os núcleos organizacionais do MST.
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Assentamento Nova Esperança 1. Núcleos 
Organizacionais do MST

■ Manuel Neto
□ Zumbi dos Palmares
□ Excluídos
■ Consciência e Liberdade
□ Independente

A distribuição territorial dos lotes e núcleos procurava atender a circulação 

de idéias, informações e o contato entre os sujeitos.

Embora eventualmente, como nos casos dos lotes 27, 37, 38 e 39, ocorra 

uma descontinuidade territorial em relação aos demais lotes, a concentração física 

entre moradias e o respectivo núcleo foi mantida em sua maior parte.

Entretanto, apesar de a disposição territorial ter sua importância, as 

estruturas relacionais (a manutenção sociativa do conflito) são determinantes na 

unidade espaço-e territorial. Tais estruturas, nos núcleos, não são perceptíveis e 

os mesmos transformaram-se em experiências passadas, embora no Manoel Neto 

alguns neguem a sua dissolução. As afirmações são de assentados-lideranças do 

MST, residentes do Manoel Neto que parecem querer mostrar uma realidade 

política interna do assentamento que já não existe.

Desta forma, a distribuição dos núcleos, apresentada no gráfico 5 - 

Assentamento Nova Esperança 1. Núcleos Organizacionais do MST - a seguir, 

e no mapa 2 - Núcleos Organizacionais do MST - não é mais uma realidade 

presente.

19%
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Os objetivos desejados não foram alcançados em sua totalidade. 

Destacando-se alguma destas dificuldades, observou-se que os núcleos 

“Consciência e Liberdade” e “Excluídos” distanciaram-se do controle e da proposta 

política do MST. O primeiro nem mesmo conseguiu formar um processo de 

discussão mínima que conseguisse eleger os coordenadores, durante o período da 

pesquisa. No caso dos “Excluídos, formado por assentados que não se incluíram 

em nenhum dos outros núcleos, a divisão interna, motivada pelas desconfianças, 

relações de opressão e pela existência de projetos que tinham a propriedade como 

um fim já conquistado, permitiram que o ITESP, expressando a luta de classe pelo 

controle do território em construção, incentivasse a divisão e até recentemente 

conseguisse manter a maior parte dos assentados desse núcleo, sob uma 

orientação política oposta ao movimento159.

O enfraquecimento organizacional e a efetiva dissolução do “Consciência e 

Liberdade” facilitaram a incorporação inicial dos assentados desse núcleo ao 

projeto político que se desenvolvia por parte de alguns membros dos “Excluídos”, 

ligados ao ITESP.

Alguns assentados ainda não tiveram, no processo de luta pela terra, a 

incorporação ideológica, do discurso do MST, de que a luta territorial não termina 

com a conquista aparente de um lote, mas que se trata de mais uma etapa-meio 

para a emancipação que, no caso da entidade, é a conquista do território 

capitalista e a construção de uma territorialidade anticapitalista. A idéia de 

"emancipação", inicialmente, para a maioria dos assentados, está na possibilidade 

de efetivar seu domínio sobre o lote, sob o prisma da busca do reconhecimento no 

interior da sociedade capitalista.
Motivados pelos elementos citados, os avanços e retrocessos das divisões 

são perceptíveis nas relações entre os assentados. Assim, verificou-se um 

enfraquecimento progressivo dos núcleos, exceção feita, até o primeiro semestre 

deste ano, ao “Manoel Neto”, onde a presença maior de assentados, membros ou 

ligados à direção do MST, e de um agrupamento de lotes, formados por uma única 

família, permite uma circulação e debate de questões políticas mais presentes, 

mas os elementos da individualização económica já estavam presentes nos

159 Esse projeto de ação, na escala local, remete a uma política de Estado e controle do poder, 
portanto, do território que, no caso da agricultura, volta-se para priorizar a grande produção.
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discursos de alguns. É neste momento que aparece a idéia de constituir uma nova 

associação, a partir, principalmente, de membros do "Manoel Neto", embora 

existisse, à época, a preocupação, por parte de seus futuros membros, de que 

essa não fosse mais um instrumento de rompimento com o MST.

A nova realidade, em que o MST-INCRA, através do governo federal, 

articulam e viabilizam um apoio efetivo para que os movimentos sociais possam 

exercer o controle de fato do assentamento, criou no assentamento uma nova 

espacialiadade política.

Embora os núcleos organizacionais tivessem se enfraquecido, a presença 

política do MST se fortaleceu, em função do início de uma conjuntura nacional 

favorável, após a mudança do governo federal em 2002, freando a ação da 

associação e do ITESP.

A ação conjunta, orientada nacionalmente pelo MST e pelo governo federal, 

reordena o assentamento; as divisões anteriormente existentes são reorganizadas 

e um novo processo de divisão tende a se constituir. É fato que essas divisões são 

tratadas pelos assentados e pela direção interna do MST como rachas, porém o 

arranjo dos agrupamentos, com assentados que haviam se distanciado do MST se 

reaproximando, não permite configurar tal momento como um racha, mas uma 

divisão conjuntural no processo de socialização, até porque, também, não há 

nenhum indício de que alguma outra entidade de luta pela terra esteja disputando 

com o MST o controle do assentamento.
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No mapa 3 — Divisão Organizacional Interna - observa-se que, até esse 
momento160, a nova espacialidade das relações indica-nos que a tendência de 

expansão da Associação Unidos do Nova Esperança 1 foi revertida pela nova 
dinâmica.

Informações iniciais apontavam que, em 16/06/2003, a associação possuía 

33 famílias, números nunca confirmados ou contestados pela direção do MST.

Considerando essa informação correta, na época isso significava, 

aproximadamente, 52% do assentamento. A espacialidade, no primeiro semestre 

de 2004, mostrava uma queda na influência da associação para cerca de 23% em 

relação ao total do assentamento, enquanto que os assentados ligados ao MST 

representariam aproximadamente 54%, ou seja, praticamente o mesmo percentual 

anterior, quando a influência da associação era maior. Verifica-se, entretanto, um 

crescimento dos chamados independentes, denominação por eles dada aos 

assentados que atuam ora junto ao MST, ora ao lado da associação, ou 

isoladamente. Esses constituíam na época quase 27% do total de assentados.

Lembramos, ainda, que apenas 6% do total de assentados ou 12% dos 

membros da associação efetivamente se retiram da mesma. No gráfico 6 - 

Assentados do Nova Esperança 1 e vínculos políticos Internos - temos 

informações ainda mais atualizadas. A comparação entre a estatística anterior e a 

apresentada atualmente mostra a instabilidade de relações que são estabelecidas 

em função das necessidades de vida, das perspectivas de realização do projeto 

familiar, do ideal de autonomia e do jogo político externo. De qualquer forma, é um 

indicador dessas mudanças no caminho de relações mais próximas.

160 Primeiro semestre de 2004.
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□ Associação
■ MST
□ Indep.

Assim, aparentemente há uma retomada, do ponto de vista estatístico, da 

orientação política do MST e do seu controle sobre o assentamento. Mesmo os 

que se retiraram da associação e mantiveram-se independentes demonstram que 

o ceticismo, relacionado às dificuldades de se conquistar os recursos que os 

afastaram do MST, agora atinge a associação. Isso de forma alguma significa um 

completo enfraquecimento da mesma ou um racha.

Abastecidos pelas expectativas, pela busca pelo reconhecimento e por 

sonhos, criam-se grupos, realizam-se acordos internos, fortalecem e enfraquecem 

os agrupamentos. Trata-se de um movimento de idas e vindas, em um universo, 

até este momento, de desconfiança, influenciando e influenciado pelo processo de 

territorialização do movimento social, dos conflitos de classes e das disputas 

internas do assentamento, entre a territorialidade pretendida pelos assentados, 

transladados e em ressocialização, e sua permanente luta pelo reconhecimento.

Assentados do Nova Esperança 1 e vinculações 
políticas internas
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161 O grande receio do assentado é, ainda hoje, ser excluído do assentamento.
162 Isso não significa afirmar que o lote não seja futuramente um objeto de negociação. Esse é um 
dos receios da direção do MST no assentamento. O receio torna-se ainda maior à medida que se 
inicia a construção de um condomínio fechado, paralelo ao assentamento, que leva à valorização 
financeira do imóvel.
163 O novo assentamento Manoel Neto, em Taubaté, também organizado sob os preceitos de uma 
Comuna da Terra, procura distribuir os assentados em núcleos de afinidades por produção, 
determinando uma divisão de atividades económicas internas entre os assentados e os lotes. 
Alegam que, desta forma, se evitaria o esfacelamento desse, como ocorreu no Nova Esperança 1, 
onde os núcleos se formaram por afinidades pessoais.

A 161 'A terra é compreendida, pela maioria dos assentados no Nova Esperança 

1 e pelas lideranças do MST, como o instrumento que não deve ser negociado162, 

pois é a terra de inclusão, onde o trabalho do indivíduo e da família permitirá a 

reconstrução de uma sua territorialidade. Assim, no momento atual, essa luta por 

uma territorialidade em construção cria um momentâneo tipo de territorialismo 

promovido pela individualização dos projetos no interior do coletivo, com o 

afastamento daqueles que cerceiam sua noção de liberdade.

Os projetos coletivos são fragmentados em projetos por afinidades como o 

fortalecimento da ação individual-familiar sobre os lotes163. A afinidade é um 

sistema temporal de atividades sociais e individuais objetivas e subjetivas fundada 

sobre, e no conjunto, das aproximações das relações sociais do território em 

conquista. Ela está permanentemente sofrendo alterações e, por isso, condiciona- 

se e é condicionada pelos elementos e fatores sociais. A compreensão da 

individualização, entretanto, deve partir, desta forma, dos estudos das relações 

sociais, simultaneamente em diferentes escalas.

Os assentados se reorganizam espacialmente, através de relações 

instáveis, para desenvolver, no assentamento, trajetórias de vida e políticas, 

entendidas individualmente como corretas, em uma situação de oposição à 

entidade representativa e aos apoiadores do MST, com os quais mantêm uma 

relação de desconfiança.
Os elementos desta relação são, no assentamento, a família e o trabalho. 

Em relação à família, identificamos três situações dos assentados: os assentados 

que possuem sua família ou grande parte dela vivendo no assentamento; os 

assentados que estão construindo uma família, seja por novos relacionamentos ou 

por tentar trazer suas famílias para o assentamento; e os assentados sozinhos, 

cujas famílias, foram “perdidas” pelos processos de luta e exclusão. Lembramos
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que estamos nos referindo a uma família formada por casais e filhos. Porém, a 

maioria está em um processo de ampliação das relações familiares e de 

reordenação de suas famílias no assentamento.

Essa ampliação se faz através das associações políticas e de formas de 

afinidades em torno do controle da terra que permitem que esse tipo de união 

amplie e aproxime as relações amizade e de famílias, culminando em algum tipo 

de união, principalmente por "casamentoou pela ajuda mútua constante entre 
algumas delas. É também uma forma de organização política.

Algumas famílias, que participam do assentamento envolvendo mais de um 

lote, como o caso da família do Sr. Gessi Braz dos Reis, com os lotes dos 

assentados Valdir Martins (Valdirzinho) e do Sr. José Dias de Araújo e seu irmão, o 

assentado Geová Dias de Araújo; ou a família do Sr. Divino Gonçalves da Silva, 

que possui um filho, Sr. Divilane Ramos da Silva, presidente da associação, em 

outro lote, e que apresentam, sob a liderança de um representante do conjunto 

dessas famílias, uma atuação política significativa na influência de outros 

assentados, ou na preservação de sua autonomia. Outros exemplos podem ser 

citados, como o caso das famílias assentadas em diferentes lotes, mas com 

alguma união de parentesco: da Sr3 Maria Madalena Femandes Machado e o filho 

Sérgio Pereira Machado (Serginho), agregado do seu irmão, Marcos Pereira 

Machado; a da Sr3 Mara Lucia Galvão de Andrade e a do sogro, Sr. Manoel 

Francisco de Andrade (Mané do pesqueiro); ou dos irmãos Osvaldo Gama 

(Gaminha) e Joel Gama.
Podemos, entretanto, verificar uma instabilidade grande em algumas 

relações familiares, mesmo do homem e mulher, principalmente nos grupos da 

família em construção e os sozinhos, quando relações de aproximação são 

criadas, desfeitas e recriadas.
A relação trabalho é uma relação também instável pelas dificuldades em 

obter condições de “tocar” a produção, como a falta de financiamento, de 

equipamento, e pela necessidade de sustentar a família, que leva à procura de 

trabalho fora do assentamento. Quando, porém, os assentados conseguem 

desenvolver alguma produção económica, busca-se a ajuda das famílias ou 

assentados mais próximos politicamente, ou dos filhos. A proximidade a que nos
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referimos não é a determinada pela contiguidade física dos lotes, mas a 

determinada por afinidades relacionais. Trata-se de uma ajuda compartilhada 

mutuamente, ou seja, aquele que recebe a ajuda, “obriga-se” a ajudar quando o 
outro necessitar.

Com a chegada de créditos, há uma relação de trabalho, entre alguns, que 

passa a ser mediada pelo dinheiro, e não apenas pela reciprocidade. Essa 

situação pode ser representada pela liberação do crédito moradia do INCRA, 

quando o assentado Mauro Caboclo da Silva (Mala) pagou com dinheiro para outro 

assentado, Eliseu Osório, realizar serviço na sua nova residência.

Tal condição provocou, inclusive, a saída do assentado Eliseu Osório da 

coordenação do MST regional, sob alegação de que estava desvirtuando, segundo 

ele, os objetivos da Comuna da Terra, quais sejam: a construção por mutirão - sem 

finalidade monetária dos recursos para a moradia - das casas a serem construídas 

pelo PSH. A defesa de Eliseu Osório é que ele necessitava do dinheiro e que a 

casa do assentando Mauro Caboclo da Silva (Mala) não fazia parte do sistema de 

mutirão, pois não era do PSH.

Essa situação cria as divisões internas. Embora muitos utilizem a 

denominação de rachas, preferimos evitar esse termo, pois como já mencionamos, 

entendemos que o racha concretiza-se quando a possibilidade de uma relação 

sociativa deixa de existir. O que presenciamos no assentamento Nova Esperança 1 

não é um racha, ou grande racha como afirmam, pois embora tenhamos, no caso 

de alguns assentados, uma impossibilidade individual de diálogo, ou mesmo de 

uma discussão sobre a chamada falta de democracia, as ocorrências políticas 

internas, mediadas pela política económica nacional, os distanciam, mas também 

aproximam os grupos de assentados entre si e/ou também o MST, em diferentes 

momentos da conjuntura.
As divisões internas transformam-se em um elemento de agregação, já que 

à medida que se apartam de um ou outro grupo político ( MST e associação), 

necessitam retomar a socialização entre eles mesmos, buscando novos acordos 

na luta pela construção de uma territorialidade que garanta o lote, a liberdade e o 

futuro reconhecimento do outro. A sociação que se gesta ainda promoverá várias
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164 Assim também o MST regional afirma que alguns elementos da Comuna da Terra encontram-se 
presentes no Nova Esperança, pois essa organização permite afirmar, na distribuição dos lotes , 
que a Comuna é um fato no assentamento.

divisões, distanciamento e aproximações até uma primeira caracterização da futura 
identidade em construção.

Observamos que, na disputa pela territorialização em curso, ocorre uma 

sobreposição de relações, na qual os núcleos, inicialmente formados, não são 

condição sine qua non para agregação e determinação das relações sociativas. 

Grupos religiosos agrupam assentados de núcleos diferentes; membros das 

associações e do MST relacionam-se na perspectiva de organização de uma outra 

associação de produção. A opção pelos créditos de habitação leva à formação de 

grupo de assentados que não pertencem a um mesmo núcleo organizacional. 

Mesmo a realização de atividades coletivas, como festas, nem sempre é realizada 

com membros de um mesmo núcleo, ou associação, ou grupo religioso.

Os núcleos foram atingidos pelas dinâmicas internas, e assim os membros 

de um determinado núcleo afastam-se dele e se reúnem nas discussões políticas 

com membros de outros núcleos, deixando a instância coletiva organizativa do 

MST enfraquecida, enquanto local de decisão, em favor de outra instância de 

organização, como observamos anteriormente nos mapas 2 e 3.

No mapa 2 - Núcleos Organizacionais do MST - os núcleos

organizacionais apresentavam uma disposição desejada, pois, em tese, suas 

instâncias de discussão e a disposição territorial dos assentados permitiriam uma 

eficiência na circulação das idéias do MST .
Confirmamos no mapa 3 - Divisão Organizacional Interna - que a 

organização dos núcleos não impediu a construção de novas relações. Os núcleos 

não se constituem hoje uma organização de debate importante nas atividades 

políticas do assentamento.
Momentaneamente, pois aproximações, distanciamentos e reaproximações 

ocorrem, essas relações são balizadas por um novo parâmetro relacional: a 

ansiedade por algum tipo de crédito, pelo início da produção e a necessidade de 

assenhorear-se dos lotes, que inicialmente dividiu o assentamento entre os que 

são do MST e os que pertencem à associação.
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A associação, prometendo a conquista de água e energia, conseguiu, como 

apresentado, reunir inicialmente um grande número de assentados, que incluía o 

núcleo dos “Excluídos”, no qual reside o primeiro presidente da associação.

Essa situação inicial foi também um reflexo das próprias dificuldades do 

MST em manter uma estrutura e quadros políticos no assentamento, 

influenciados pelas ações, naquele momento, do governo Fernando Henrique 

Cardoso, em que uma das medidas de pressão contra movimentos sociais tinha 

como orientação a dificuldade para liberar verbas de projetos para o assentamento.

Para compreender melhor essas relações espaciais, a conversa individual 

com os assentados foi importante, mas sempre rodeada, por parte deles, de 

desconfiança. A preocupação de sofrer algum tipo de retaliação, como a 

dificuldade em fazer parte de algum projeto de produção, ou o receio de que, em 

uma nova distribuição do lotes, fossem desfavorecidos orientaram tal postura. 

Fomos, por algumas vezes, advertidos por alguns assentados de que certas coisas 

seriam ditas, mas que não publicássemos, que tomássemos cuidado, pois 

negariam as informações, se fosse o caso. Em duas situações, a aceitação para 

participar da pesquisa foi feita sob comentários e olhares intimidadores.

Ao mesmo tempo, sente-se a necessidade de falar. Falar sobre as 

desconfianças do outro, da direção, da desinformação sobre os acontecimentos, a 

situação dos créditos e as decisões sobre a produção, a construção das 

residências etc.
A “desinformação”, às vezes, é uma tática para confundir os que são de fora 

e não deixar que tudo que foi dito seja compreendido. Observamos que alguns 

assentados, no início do trabalho, ao questionar e criticar a falta de informação, 

utilizavam-se da mesma tática em relação à pesquisa, exatamente por receio de 

que alguma informação sua pudesse ser repassada a quem a crítica era dirigida e 

o comprometesse no assentamento. Em outras situações, o mesmo assunto era 

desenvolvido pelo assentado que dizia desconhecer o tema, de forma desenvolta.

165 Lembremos que os assentados são os excluídos da sociedade capitalista, na qual o fetiche da 
mercadoria não foi excluído dos sujeitos. A possibilidade de conquista de recursos financeiros 
agrega relações instáveis, enquanto paralisa a construção local dos elementos de uma nova 
sociedade, orientada pelo projeto do MST. O que importa, em um momento inicial, é a reconquista 
do reconhecimento e os recursos financeiros. Com a ação do Estado, descortina-se esta 
perspectiva.
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O mais novo momento nesse processo de criação e recriação das relações 

no microcosmo social é o da adoção e implementação do PHR (Programa de 

Habitação Rural). Constitui-se em um programa de habitação voltado para o meio 

rural com base no Programa de Subsídio Habitacional - PSH, oriundo de recursos 

do Orçamento Geral da União - OGU.

Dividido em duas modalidades, uma destinada aos assentamentos da 

reforma agrária, e outra aos agricultores familiares tradicionais, ambos com renda 

inferior a três salários mínimos, o programa tem uma característica política que 

marca o atual quadro de relações entre o movimento social e o governo federal. 

Segundo as informações colhidas junto aos assentados e membros da direção 

regional, o PSH apenas seria liberado e implementado se toda a coordenação do 

assentamento estiver sob o controle do MST. Ainda segundo os assentados, se o 

assentamento estivesse organizado sob o controle da associação, ou de outra 

entidade, não receberia os créditos destinados pelo programa habitacional.

Essa exigência, não declarada, de que o assentamento estivesse ligado à 

direção do MST, mostrava um vínculo crescente entre governo federal e MST na 

territorialização do movimento social - que parece também ser uma territorialização 

da entidade governamental - que, em um primeiro momento, será importante na

Havia, até o momento de finalização do trabalho de campo, uma reprodução, às 

vezes consciente, dessas relações de desconfiança.

A desconfiança é o sentimento que melhor caracteriza a atual etapa166 de 

relações entre os assentados, o MST e a associação. Existe um "acordo" em que 

todos parecem entender o que ocorre, mas ninguém fala sobre o que acontece, e 

nessa realidade, aproximações e distanciamentos, convergências e divergências 

são construídas, destruídas e reconstruídas, à mercê das dificuldades e 
ansiedades.

Um ambiente de desconfiança, anseios e luta pelo reconhecimento, 

aproxima antigos “inimigos”, e distancia aliados.

166 Até o final do primeiro semestre de 2004.
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construção da territorialidade dada pelo assentado, pois há uma tendência de 

reforço do MST e seu projeto, vinculando os indivíduos, inicialmente. É uma 

situação muito semelhante à de quando ocorria a atuação política maior do ITESP.

O PSH, para os assentamentos da reforma agrária, é um programa piloto, 

desenvolvido em parceria pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), destinado à construção de 1200 unidades 

habitacionais, distribuídas em 19 assentamentos, localizados em 13 Estados da 
federação.

As unidades a serem construídas, orçadas em R$ 7.500,00 (Sete mil e 

quinhentos reais), contariam, inicialmente, com subsídios do programa, no valor de 

R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) e financiamento do MDA/INCRA, no 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Segundo a proposta, o processo de construção das moradias seria 

executado pela Associação Nacional de Cooperação Agrícola - ANCA, através de 

associações dos assentamentos, priorizando o processo de ajuda mútua (mutirão), 

objetivando a redução dos custos.

Há ainda a participação do Ministério das Cidades, na qualidade de gestor 

da política habitacional.

O início da discussão do PSH no assentamento Nova Esperança 1 foi 

confuso, pois a própria direção regional do MST não tinha informações suficientes 

sobre o programa, dificultando a compreensão do mesmo. Entretanto a orientação 

política era visível, havia a necessidade de os assentados optarem ou não pelo 

PSH e, se a opção favorável ocorresse, deixava-se claro que a implementação 
política estaria sob o comando do MST167. Ao mesmo tempo, a opção seria 

realizada formalmente, pois ela implicava que o crédito moradia do INCRA de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), já disponível, fosse vinculado ao PSH e, desta forma, 

esse apenas seria liberado em conjunto, e de uma só vez, com os R$ 4.500,00 

(Quatro mil reais). O crédito do INCRA, segundo informações, seria retirado em 

dinheiro, ao contrário do PSH. Nesse caso, o dinheiro não chegaria às mãos dos

167 Embora a vinculação do projeto seja condicionada ao controle político do assentamento do MST, 
observamos que esta situação é parcial e que a aproximação de alguns assentados foi motivada 
pela possibilidade de angariar maiores recursos.
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168 No primeiro semestre de 2004, o INCRA liberou R$ 2.000,00 (Dois mil reais) de crédito 
suplementar para a construção das moradias no assentamento.
169 O MST estava orientando os assentados a não retirarem o Pronaf enquanto as estruturas 
mínimas não fossem construídas no assentamento, como as estradas. Movidos pela desconfiança 
de que os representantes do MST estivessem articulando uma ação política contra alguns 
assentados, aqueles que optaram pelos R$ 3.000,00 também retiraram o Pronaf.
170 Final do primeiro semestre de 2004.

assentados, mas seria depositado em uma conta na Caixa Económica Federal, 

para pagamento direto do material de construção.

Os representantes da Associação Unidos do Nova Esperança 1 realizaram 

uma reunião com o INCRA/SP, segundo informações das lideranças regionais do 

MST, em que a própria desinformação do INCRA estadual, que não possuía 

detalhes sobre o programa, na época, pois o gerenciamento do mesmo estava sob 

controle do Ministério das Cidades, fomentou as desconfianças e o receio de que 

estivesse se desenvolvendo uma estratégia deliberada do MST, para enfraquecer 

a ação da associação e retomar o controle do assentamento, apoiado pela 
estrutura federal.

Tal momento interno criou ainda mais desconfianças, com o acirramento 

político entre o MST e a associação, e receios, pois sob a orientação de alguns 

membros da associação, passou a circular a notícia de que o MST estava 

segurando recursos como o Pronaf e o crédito moradia, já que não havia nenhum 

programa de habitação subsidiada e que isto seria para forçar os assentados a 

aceitarem a política do movimento, o que liberaria os créditos retidos.

Com a experiência do governo de Fernando Henrique Cardoso, em que os 

créditos e as ações de organização dos assentamentos não se efetivaram, alguns 
assentados acabaram optando por retirar o crédito do INCRA168, sem se vincular 

ao PSH e decidiram imediatamente receber o Pronaf (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar)169.
Essa nova realidade política nacional desenvolveu e ainda engendra170 

novas relações internas e se, aparentemente o fortalecimento da intervenção do 

MST está gestando uma nova espacialidade social, a divisão interna não deixou de 

existir, embora a sociação também não esteja paralisada. Agora sob um prisma 

ainda mais conflituoso. O assentamento não está dividido entre MST e associação, 

ou entre núcleos, mas entre os que receberam R$ 3.000,00 (Três mil reais) do



Gráfico 7

47%

Fonte: Raildo Silva de Alencar. Jan./2005.
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Distribuição do tipo de Crédito Moradia entre os 
assentados do Nova Esperança 1

□ Incra
■ PSH

■

INCRA e os que optaram pelos R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) do 

MDA/INCRA/MST/MC.

53%

Observa-se, pelas estatísticas apresentadas, o quanto é instável a situação 

interna, indicando a busca pelas relações políticas mais próximas no 

assentamento. Embora 69% dos assentados, conforme o gráfico 6 - Assentados 

do Nova Esperança 1 e vinculações políticas internas - informem que estão 

ligados aos MST, apenas 47% optaram pelo PSH. Lembre-se que o PSH está 

condicionado à implantação da Comuna e ao controle político do assentamento ao 

MST. Essa situação poderia assegurar "benefícios ou "facilitações , através da 

ação do governo federal e do INCRA, no assentamento. Mesmo assim, afirmar 

pertencer ou estar ligado ao MST não significou uma adesão proporcional ao PSH.

A concretização dos contratos do PSH provocou conflitos dentro da 

associação, pois alguns assentados que optaram apenas pelo crédito do INCRA 

acusam o antigo presidente de tê-los enganado para manter a sua força política, e 

alguns se afastaram da associação enquanto uma unidade política opositora ao



FOTO 6

Casa do crédito do PSH em construção. Foto: Raildo Silva de Alencar.
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Em assembléia realizada em 23 de abril de 2004, os assentados definiram o 

regulamento para organização dos trabalhos, com o agendamento e a divisão das 

atividades. Um detalhe que não se encontra exposto no documento é que o 

sistema de mutirão envolveu também alguns assentados que optaram pela outra 

alternativa de crédito e trabalho. Esses assentados são identificados como

MST, conforme representado no mapa 3 — Divisão Organizacional Interna. Essa 

situação também serviu de motivação para o afastamento do presidente171.

A nova divisão interna cria uma outra possibilidade de espaços de 

socialização, agora representados na formação da associação de construção das 

moradias, através de mutirão, onde se inicia a preparação dos terrenos e os 

modelos de casas já estão definidos.

171 Posteriormente, a política permitiu o re-agrupamento da associação, inclusive com sua 
legalização em 26/06/2004, com a denominação de Associação Rural Unidos do Nova Esperança 
1, afinal a demora em liberar os créditos do PSH fez renascer a desconfiança em relação ao MST.
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pessoas que fizeram a opção de boa fé e que, por receio de perderem o crédito do 

INCRA, precipitaram-se.

Percebe-se no mapa 4 - Formas de construção das moradias - que a 

área mais compacta de opção pelo mutirão pertence à do antigo núcleo Manoel 

Neto. Fato que reflete ainda a presença de lideranças do MST como moradores do 

núcleo. É correto afirmar que nem todos reconhecem a existência atual do núcleo, 

mas a circulação de assentados vinculados ao MST promoveu o agrupamento pelo 

mutirão. No outro extremo, observa-se que na área dos Excluídos existe uma 

maior presença da construção individual. Encontra-se, nessa divisão, o maior 

número de assentados ligados à associação, a residência do seu antigo presidente 

e é onde a assiduidade da presença do ITESP sempre foi maior.
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5.8 - Um tipo de pertencimento
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"Tem (sic) uma semana que saiu o dinheiro das casas. Tudo mudou, até os 

que não eram aceitos pelo MST, agora são."

retiraram os valores referentes à moradia, mas que, segundo as informações do 

MST, foram enquadrados entre os que optaram pelo crédito do INCRA.

A necessidade é um elemento de aproximação e distanciamento 

influenciado pelos acontecimentos externos, principalmente pela presença dos 

agentes mediadores entre assentados, MST e órgãos responsáveis pela 

implantação do assentamento. Nesse sentido, na conclusão deste trabalho, nada 

garante que o que foi escrito seja ainda expressão da realidade. Como exemplo, 

citamos uma conversa com a direção regional do movimento, Soraia Soriano, em 

20/03/05, a qual comentava, por telefone:

Há outros elementos de aproximação entre os indivíduos, em suas relações 

instáveis, contra a exclusão social. São os elementos de um tipo de solidão e 

exigência de aceitação-participação pelo reconhecimento social.

O assentamento ainda é uma “prisão” territorial, uma ilha na região, pois até 

então eram poucas as relações mantidas com os de fora, no entorno. Percebe--se 

que os moradores vizinhos pouco se referem ao assentamento e que, quando o 

fazem, demonstram uma relativa desconfiança e desconhecimento dos 

acontecimentos. Uma senhora, dona de um botequim e antiga moradora da região, 

argumentava: "O que eles querem? Ganham a terra sem pagar nada e não 

trabalham. Aparecem apenas para comprar bebida.”. O isolamento era quebrado 

apenas em uma situação visível172: a chegada de crédito para a compra de 

mercadorias, quando estabelecem uma relação comercial mínima com o mercado.

Esses elementos da solidão e isolamento se exteriorizam, particularmente 

entre os indivíduos mais jovens e sozinhos, nas algumas atividades coletivas e/ou 
festivas que tinham a participação, principalmente, deles. É verdade que alguns, 

mesmo nessas situações, isolam-se. São presentes-ausentes, que não tinham

172 Até o momento de encerramento do trabalho de campo.
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inserção política mais intensa, mas pareciam querer expressar, nesses momentos, 
através de sua presença e na realização das tarefas, uma preocupação em 
pertencer, em afirmar sua existência173 como membro da coletividade174.

Embora essas atividades sejam raras até o momento, e a participação de 
toda a coletividade não ocorra, os sozinhos175 e jovens as procuram. Em pelo 
menos duas situações isso foi percebido. Em 29/03/03, à noite, quando um grupo 
se reuniu na casa do assentado Mauro Caboclo da Silva (Mala) onde, "animados" 
por alguma bebida, pois a mesma casa era um bar, passaram horas cantando 
músicas que lembravam, principalmente, o passado, paixões, solidão, lutas e 
proezas. Quase não dialogavam diretamente entre si; nesses momentos, apenas 
expressavam-se através das músicas ou das discussões sobre qual a cantiga era a 
preferida. Lembramos ainda que a participação da mulher no grupo era mesmo 
ignorada, pois a única presente não era atendida e nem mesmo escutada em seus 
pedidos176.

Outro momento ocorreu em 29/07/02, em uma festa junina organizada para 
conseguir fundos para o movimento. A participação dos assentados foi pequena177, 
e os que lá estavam, quando não eram os convidados, ou lideranças, eram os 
sozinhos e os jovens.

173 Claval, afirma que: "Nas sociedades camponesas tradicionais os jovens também lutavam, aldeia 
contra aldeia, para se afirmar, provar sua virilidade e mostrar sua capacidade de se impor aos 
outros." (1999:18). É certo que, em outro contexto e tempo, mas os jovens do assentamento 
parecem recriar alguma forma de auto-afirmação.
74 É real que a presença de jovens na comunidade apresenta duas características: a primeira é o 

seu vínculo a algumas famílias, pelas quais são trazidos da cidade; a segunda é a presença dos 
jovens isolados, agrupados com algum assentado ou formando família como estratégia de 
assegurar-se contra a re-exclusão. Em ambas as situações, é uma vida quase isolada dos 
processos políticos internos. Quanto às crianças, resta a convivência direta com a família, com 
pouco convívio entre elas, pois são pequenas as atividades de socialização para esse grupo.
75 A palavra “sozinho” nem sempre está se referindo a solteiros, como o Sr. Irani Fernandes dos 

Santos, pois verificamos a presença de alguns assentados que possuem família, mas ficavam 
geralmente sozinhos no lote, como o Sr. José Cícero dos Santos, ou dos amasiados que 
apresentam uma relação instável.

6 A situação da mulher, essencialmente as casadas, na etapa de luta do assentamento é, 
externamente, profundamente secundarizada, pois ficam, em geral, limitadas aos espaços do lote 
(casa e quintal). A participação nas reuniões é numericamente inferior à dos homens e suas 
intervenções são raras e, geralmente, restritas às mulheres que chegaram sozinhas, com ou sem 
filhos, aos lotes. Essa situação contrasta com a direção principal do MST no assentamento que é 
feita por uma representante feminina.
177 Segundo uma assentada, na época sozinha, mas não solteira, e sua amiga, a pequena 
participação era decorrência, entre outros fatores, do receio da direção do MST de compartilhar 
responsabilidades e da atuação “stalinista” da mesma que, pela fragilidade política, evitava o 
contato com os assentados.
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Festa junina no assentamento. Foto: Raildo Silva de Alencar
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Observa-se que, tanto nos dados do ITESP de 2002, Tabela 2 - População 

por Faixa Etária - como nos gráficos 8 - Estrutura Etária dos Assentados do 

Nova Esperança 1 - e 9 - Estrutura por sexo dos Assentados do Nova 

Esperança 1 - os percentuais de jovens (40%) e do sexo feminino (43%) são 

expressivos. Entretanto a presença relativamente grande desses segmentos, não 

se traduzia em uma participação proporcional nas reuniões políticas. Porém isso 

não exclui, em determinados momentos, a presença decisiva de algumas pessoas 

desses grupos, principalmente das mulheres, na vida do assentamento.



Tabela 2

Mulheres Homens
0-6 14
7-14 18
15-40 30 43
41-60 12 21
Acima de 60 3 5
TOTAL 101
Fonte: PDA/ITESP - Setembro/2002: 34.
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Ao longo de uma estrada 

Debaixo de um rancho velho 

Numa tarde ensolarada 

Nada existia mais belo. 

Encontro da mulherada 

Fiquei olhando de longe 

Querendo ver sem ser visto

Estrutura por Sexo dos Assentados do Nova 
Esperança 1

□ Feminino
■ Masculino

É interessante perceber que, embora as mulheres detenham menor 

participação decisiva e numérica nos grupos e reuniões dos coletivos, no 

assentamento, sua influência não deve ser desprezada. É no interior da 

organização familiar que se determinam algumas das lutas e projetos. Nesse 

aparente silêncio, faz-se a sua inserção na vida do assentamento.

Na família, dentro da casa e do lote, a mulher atua determinantemente sobre 

os que, em geral, representam externamente a família: os homens. A apresentação 

parcial do poema, a seguir, mostra sua presença no imaginário masculino como 

um sujeito importante, mesmo que, na coletividade, sua presença física externa 

seja pouco marcante.
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Temendo até que acabasse 

Sem que eu fizesse registro. 

Não me lembro a quantidade 
Parecia mais de mil 

Falavam de unidade 

Pra defender o Brasil.

Acabar com os presídios 

Pra defender o Brasil.

Não ao pedágio 

Pra defender o Brasil.

Dizer não a tantos impostos 

Pra defender o Brasil.

Acabar com o latifúndio 

Pra defender o Brasil.

Acabar com a mordomia

Dos que se dizem senhores

Presidente, governadores, deputados.

Fazer com que eles entendam 

Que somos iguais brasileiros. (...)

Encontro de mulheres - Divino Gonçalves da Silva (assentado)

É sintomático, mas as dificuldades e a morosidade das decisões junto a 

órgãos, como o INCRA, afastam os assentados dos representantes do MST. 

Porém a possibilidade de solução, que demande uma participação dos 

representantes do MST, para as questões de crédito ou infra-estrutura por parte 

desse órgão promove uma reaproximação com a entidade. Dessa situação, temos 

momentos de enfraquecimento e fortalecimento da ação política interna, refletindo 
na participação dos assentados junto ao MST ou à associação178, promovendo 

mobilidades espaciais internas e externas. Internas, pois os assentados buscam

178 Assim, a distribuição observada no mapa 3 - Divisão Organizacional Interna - é temporária e 
expressa um momento particular do microcosmo social.
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“Não quero nem saber de onde vêm as coisas, o que interessa é que esteja 
acontecendo. "(16/07/2003).

Essas mesmas condições de espera, expectativas e desconfianças, além 

das já mencionadas, provocaram divisão na própria associação. Os fatos 

demonstram que as promessas de água e luz não realizadas alimentam o 

sentimento de frustração e desconfiança. Surgem denúncias de desvios de 

recursos, mesmo que sem comprovação efetiva, ao mesmo tempo em que os 

representantes do MST se fortalecem com a chegada de créditos governamentais 

maiores para a construção das residências.
Desenvolve-se um novo arranjo, com o afastamento do presidente da 

associação, e a aproximação de um maior número de assentados ao diálogo com 

as lideranças do MST, mesmo que haja ainda uma divisão interna (mapa 3). Aliás, 

essa é uma situação interessante, pois, nos momentos de afastamento do MST no

179 Assim, podemos compreender que mesmo os moradores que nutrem uma relação entre si 
extremamente conflituosa, demonstrando que o conflito é violento e odioso, tendem a 
reaproximação. Nesse aspecto, indagamos aos representantes locais da regional do MST se o 
presidente da associação conseguiria superar sua postura particular ofensiva aos membros do 
MST. A resposta foi que ele já estava se aproximando e que não haveria problema quanto a isso.
180 Não conseguimos identificar que ONG faz parte desse projeto, pois a associação, liderada 
inicialmente por um assentado do núcleo excluído, era altamente centralizada em tomo desse 
assentado, e nem mesmo os membros que participam das reuniões sabiam a origem do apoio ao 
empreendimento. Sobre a origem tivemos apenas duas informações: que se trataria de uma 
organização sediada em Cabo Verde, e que o ITESP tem dado apoio, parece que, principalmente, 
político, à construção da associação, que, como dissemos, surge como um questionamento ao 
controle do assentamento pelo MST.

os espaços que imaginam melhor para dar vazão às suas expectativas e 
conquistas179. Os momentos de desconfiança, decorrentes dos fatores já citados, 

levaram os assentados a se afastarem dos representantes do MST. Foi num 

desses momentos que surgiu a associação, com apoio de uma Organização Não 
Governamental180 e do ITESP. Assim, gestou-se uma disputa interna pelo controle 

do assentamento. Essa disputa envolve ideologias políticas diferentes, que se 

revelam na atuação conflitante do ITESP/SP e o atual INCRA, ligado ao governo 

aliado do MST. Aos assentados, participantes da associação, entretanto, interessa 

a resolução imediata dos problemas do assentamento, como expressa a afirmação 
da assentada Sr3 Joana Barcelar Santos:
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181 Estatísticas recentes mostram um reaquecimento da luta pela terra no campo com o crescimento 
da violência e das mortes. O alinhamento do governo federal com a política neoliberal e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) deve intensificar esse processo, pois, para o ano de 2005, a previsão 
aponta para o corte ainda maior de verbas do orçamento para a reforma agrária. Essa política 
económica e a continuidade da postura de parte do MST em considerar o governo federal como um 
aliado, ou pelo menos ficar aguardando uma outra rota governamental, pode neste ano, promover 
cisões internas, entre os acampados e assentados contra o MST; ou desse contra o governo 
federal que desempenha uma política de favorecimento ao agronegócio de exportação, para 
manutenção do superávit da balança comercial, em prejuízo da agricultura familiar, como se 
constata com a perda de terra dos pequenos agricultores endividados no sul do país com a seca, 
ou a expropriação indígena no centro norte com a expansão das grandes propriedades.
182 Observa-se que, embora os contratos já estejam nas mãos dos assentados, e que algumas 
atividades continuem se desenvolvendo, eles não tinham idéia do prazo para liberação dos 
recursos, até o momento de fechamento do trabalho de campo, mas que, segundo informação já 
citada, haviam sido liberados em março de 2005. Entretanto no Relatório de Andamento da 
Construção das Casas, de 06/04/2005, elaborado pela INGÁ: arquitetura e urbanismo, 
responsável pela construção das casas, a grande espera pelos recursos do Ministério das Cidades, 
foi um problema "amenizado pelo aumento da parcela do recurso vinda do INCRA."

assentamento, percebeu-se que o discurso convergia para uma desconfiança e 
negação da participação da entidade, porém no processo de reaproximação, o 

discurso é alterado para uma crítica à atuação dos representantes, e não da 
entidade em si.

Recorde-se que, se a conjuntura política nacional de maior vizinhança entre 
MST e governo federal cria, inicialmente, condições para fortalecimento da 

entidade no assentamento, ela pode servir de combustível para novos 

fracionamentos, pois a situação internacional e a estrutura económica nacional 

diminuem e cortam recursos da área social e de projetos como a reforma agrária, o 

que poderá levar, no assentamento, a novas frustrações e desconfianças181. A 

possibilidade de que ocorra um atraso do PSH seria suficiente para estabelecer 
uma nova espacialização182. Nesta possível etapa mais do que divisões, a 

reespacialidade cria rumos para a territorialização, que pode culminar na 

desterritorialização de uma ideologia política e da entidade representativa e, assim, 

teríamos o racha. A possível cisão tende a direcionar a outro processo de 

espacialização e territorialização, inicialmente engendrado pelos assentados e que, 

na configuração dos espaços de socialização, construirão novas relações, 

facilitando a entrada de outras entidades.
A possibilidade de um novo processo de exclusão, com a perda do lote, até 

pela incapacidade do assentado continuar no mesmo com a indefinição sobre a 

liberação de recursos para início da produção, recria o movimento, mas não 

garante que esse seja novamente encampado pelo MST.
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Antigamente nós ocupávamos o INCRA para conquistar, hoje como o 

INCRA é visto como amigo, o movimento resolveu não mais ocupar e (com) isso 

eu não concordo.’’. (Silvio José da Silva, 24/12/2003).

Ao mesmo tempo o assentado César Pérez, comentava que “o movimento 

está pelegando” e por isso “estou entrando no PSTU". Essa vinculação ao PSTU, 

entretanto, não se confirmou, mas mostra sua presença e influência política, em 

determinados momentos no assentamento.

Essas dinâmicas movimentam o microcosmo social e cria espacialidades e 

mobilidades relacionais internas.

Há uma preocupação permanente com o futuro individual de muitos, pois 

vários visualizam o assentamento como uma última oportunidade para a inclusão 

social, seja pelo alto grau de desemprego encontrado na sociedade, seja pelo nível 
de escolaridade, idade ou problemas diversos com a justiça184. A desconfiança e a 

preocupação em apresentar respostas adequadas são parte das estratégias 

individuais para manter-se no assentamento. A pretexto de buscarem a união, de 

resgatarem a luta coletiva, alguns dos assentados evitam o confronto, apoiam 

declaradamente a luta coletiva, mesmo que em suas casas expressem a 

permanente desconfiança e apreensão em relação às lideranças e a essa forma de 

organização.
Essa situação refletiu-se na discussão da Comuna da Terra, em particular 

no debate sobre a titulação dos lotes. Há uma ansiedade em favor de titulação

No momento183 presente, o fortalecimento dos representantes do MST junto 

aos assentados, contrasta-se com a perda de participação de três assentados, 

atuantes políticos e membros eleitos em novembro de 2003, para a direção 

regional, dois deles, inclusive, coordenadores de núcleos no Nova Esperança.

Uma dessas ex-lideranças do MST expressou seu descontentamento:

183 Nossa referência é, sempre, até o final do primeiro semestre de 2004.
184 Em nossas primeira visitas ao Nova Esperança, tivemos contato como dois assentados, um do 
sexo masculino e outro do feminino, ex-presidiários. O assentado Juvenal Mendes da Silva Leite 
ficou seis anos presos, enquanto a assentada Amélia Viana não chegou a definir o tempo na prisão 
feminina. Em ambos os casos, os sujeitos do movimento relatavam a dificuldade de conseguir 
trabalho devido à condenação que sofreram.
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individual dos mesmos. Isso decorre de dois elementos centrais: o primeiro é que 

os assentados desejam expressar o seu controle individual sobre o lote, pois essa 

é uma forma de obter o reconhecimento tanto jurídico como dos outros 

assentados; a segunda é a preocupação de que a falta de controle do lote possa 

entregar ao MST um poder de dominação política coletiva e individual, que poderá 

ser exercido coercivamente pelas lideranças locais em favor de projetos políticos, 
inclusive de grupos de lideranças185, estabelecendo uma situação permanente de 

temor pela exclusão do lote por esses dirigentes, com o apoio, mesmo por 
repressão, de outros assentados186. Esse receio mostra-se presente entre alguns 

que optaram pelo crédito residencial do INCRA, e mesmo entre os que estão 

trabalhando em mutirão, orientados pelo MST. Nada permite afirmar, por enquanto, 

que o momento atual e a aproximação entre assentados e o MST seja sólida. É 

uma situação emergencial da vida na busca pela concretização de seus sonhos da 

forma mais rápida e efetiva.

Foto 8

185 Sobre a disputa de poder interno e de projetos, sugerimos, novamente, a leitura de D Incao e 
Roy(1995).
186 Em uma análise da Comuna (18/08/2003), um dos assentados presente, Sr. César Pérez, fez a 
seguinte ponderação: "Se vivemos em um país capitalista que está prívatizando tudo e comandado 
pelo FMI, e se o Estado é privado, quem garante que o título da terra, com a Comuna, ficando sob o 
controle do INCRA, que é do Estado, não será a terra controlada depois pelo FMI e pelo 
capitalismo? Qual a nossa garantia? ".

..... — —.
Discussão da Comuna da Terra. Assentamento Nova Esperança 1 (18/08/2003).
Foto: Raildo Silva de Alencar.
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Embora a luta de classe seja o motor da organização do MST e de suas 

estratégias na condução dos indivíduos e suas famílias pela conquista da terra, 

promovendo, inicialmente, a unidade política em torno de um objetivo comum a 

todos, na etapa de luta com a terra, em que aparentemente a meta foi alcançada, 

as diferenças são exteriorizadas nas discussões sobre o modelo de assentamento 

e os desejos das famílias por autonomia e reconhecimento.

Esses conflitos criam uma sociabilidade entre os membros do 

assentamento, o MST e outras entidades envolvidas na disputa pelo controle do 

território, elaborando permanentemente estratégias de ação interna e externa.

Nesse aspecto, as convergências e divergências verificadas no período de 

acompanhamento das relações internas, no Assentamento Nova Esperança 1, não 

desembocaram em efetivos rachas, como resultado dos conflitos internos entre a 

liderança e a base, como escreve Mitidiero (2003), mas apenas divisões no 

processo sociativo. A caracterização de rachas pelos assentados e o MST é, a 

nosso ver, precipitada, pois a inviabilidade de uma relação sociativa entre eles, 

circunstancialmente, não existe de fato e, desta forma, aproximações políticas são 

verificadas entre os que anteriormente estiveram afastados.

Cabe lembrar que, em nenhum momento observado, mesmo quando a 

atuação política do ITESP era intensa, houve uma real intervenção externa de 

qualquer entidade que procurasse, ou conseguisse, substituir o MST e seu projeto 

no controle territorial do assentamento, e nem mesmo uma expressão real de 

desejo de abandono do assentamento por algum assentado.
O enfraquecimento, em determinados momentos, da presença e da ação 

interna do MST derivou de dois fatores: o relacionado à estrutura da entidade, que 

não possuía quadros suficientes e capacitados para o desenvolvimento da 

atividade política no assentamento. Essa realidade é influenciada também pela 

tentativa de elaboração de um projeto político de luta com a terra que convirja para 

as idéias de liberdade dos assentados. Assim, a proposta de Comuna da Terra é 

um primeiro passo, que, embora apresente alguns elementos que geram 

desconfiança e oposição dos assentados, aos poucos vai sendo implantada, com
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187 Essa é outra das preocupações contidas pela proposta da Comuna da Terra, ao procurar 
estabelecer a concessão real de uso para os lotes. Desta forma, a concessão de uso não 
transformaria o lote em mercadoria na negociação de dívidas, e permitiria o acesso às políticas 
públicas. Destaque-se ainda que assentados afastam-se do assentamento quando a possibilidade 
de ganhos, fora do mesmo, são maiores e constantes.

o apoio do governo federal. O outro fator que contribuiu para a debilidade do MST 

na área foi a conjuntura nacional, que, até o primeiro semestre de 2003, 

apresentou o contorno de uma importante ação opressora ao projeto da entidade, 
ainda como reflexo da ação política do governo de Fernando Henrique Cardoso.

Saliente-se, entretanto, que o governo Lula, visto como aliado, pode, por sua 

postura política, ser mais danoso à ação do movimento social, pelo que já foi dito 

quanto a seus impactos sobre a mobilização do grupo, do que o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, já que este último era caracterizado e reconhecido 

como um inimigo das lutas pela reforma agrária proposta pelo MST.

Outras condições também são importantes na construção da territorialidade 

do movimento social e dos assentados.

As tentativas de implantar projetos de fora para dentro podem levar a uma 

desespacialização do MST no Nova Esperança 1, e no futuro, após um controle 

territorial aparente, à sua desterritorialização, do mesmo modo que ocorreu no 

assentamento Conquista em Tremembé, que, na prática, significa, inicialmente, a 

perda da influência no assentamento e, posteriormente, a saída da entidade, ou 

porque os representantes se desvinculam dos assentados, ou abandonam o MST, 

ou, o que é mais importante, devido à atuação da direção como dominadora e 

opressiva sobre os projetos das famílias assentadas, somando-se ao papel já 

desempenhado pela estrutura económica.
Outra possível consequência é a desterritorialização dos assentados, que 

pela dificuldade de se manter nos espaços de luta e resistência, são arrastados 

pelos mecanismos capitalistas, como os custos das dívidas contraídas na 

estruturação do assentamento e as dificuldades impostas pelas relações 

económicas187.

Como o território é organizado pelas relações desenvolvidas nos espaços de 

socialização, a perda de influência sobre esses espaços, sugere uma 

territorialização incompleta do movimento social, pois o processo fragiliza-se e o 

assentamento, um território em construção, no interior da territorialidade capitalista,
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se toma ainda mais passível de ser retomado pela territorialidade da economia de 

mercado. Assim, os limites territoriais do assentamento não são barreiras contra a 
ação do capital.

Na neolocalidade, onde os espaços relacionais são marcados por uma 

escala local de relacionamento entre os indivíduos e a entidade, a compreensão 

sobre das dificuldades, os anseios individuais, como a busca pelo reconhecimento 

e as noções de liberdade que possuem os envolvidos, são essenciais para a 
territorialização do movimento social, no caso do MST.

A propósito, essa é outra das preocupações da Comuna da Terra, que, 

segundo Matheus, tenta acabar com o isolamento que provoca um 

enfraquecimento da ação coletiva, reconhecendo a necessidade de criar 

estratégias para manter e acelerar o controle do MST sob a terra conquistada.

A Comuna procura pensar o assentamento por dentro, a partir dos 

trabalhadores, e não como um projeto imposto pelo movimento. Entende-se, 

entretanto, que a organização dos assentamentos sob a denominação de Comuna 

não será sempre a mesma, já que o princípio fundamental é que os assentados 

determinem as suas características no próprio local, desta maneira, surge a idéia 

de se falar de Comunas.

De qualquer forma, as tentativas de desenvolvimento de um projeto de luta 

com a terra criam um paradoxo na área de estudo. No Nova Esperança 1, as 

lideranças do MST afirmam que está se desenvolvendo a Comuna, mas os 

assentados que, em geral, não conseguem definir o que é a Comuna, dizem que 

nunca mais conversaram sobre o tema e, quando interrogados sobre a afirmação 

da liderança do MST, expressam desconhecimento, surpresa e ironizam o fato.

Percebemos, em um determinado momento, que o esforço da direção em 

afirmar que o Nova Esperança 1 trata-se de uma Comuna, embora existam poucas 

características perceptíveis ou compreendidas por alguns assentados envolvidos, 

como a construção das moradias do PSH, ou uma placa de identificação, como há 

no assentamento Dom Tomás Balduíno em São Paulo (Foto 9), decorre da posição 

do INCRA-SP de facilitar a liberação de verbas para os assentamento que tenham 

a denominação de Comuna ou que apresentem alguns aspectos fundamentais do 

projeto, conforme discurso do superintendente estadual, Raimundo Bombril,
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Assentamento Comuna da Terra Dom Tomás Balduíno- Bairro Serra do Cristais. Estrada 
do Campo Limpo Paulista, Km 44,5. (21/06/2003). Foto: Raildo Silva de Alencar.
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quando do lançamento da Comuna, no 1o 
do MST, em 29/11/2003.
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Os trabalhadores do Nova Esperança 1, transladados e transculturados nas 

relações que mantiveram durante o processo de mobilidade espacial, não perdem 

de todo o referencial inicial de sua construção cultural, seus costumes e habitus, e, 

no assentamento, além da luta pelo reconhecimento, buscam criar nos espaços de 

socialização, permanentemente em construção, relações que permitam a 

reconstrução de seu modo de vida. Entretanto uma nova sociabilidade se 

desenvolve, gesta conflitos e posturas que repercutem na política e no projeto do 

MST.

Não devemos esquecer que o sujeito da luta é inicialmente um reflexo da 

sociedade. Reproduz as exigências de uma estrutura capitalista que, para se 

perpetuar, necessita transformar os indivíduos em mercadorias; e as mercadorias, 

numa necessidade para os indivíduos, como integrantes indissociáveis de um 

mesmo corpo.
Assim, a territorialização do MST, observada na área em estudo, depende 

da compreensão e aceitação de que os assentados possuem projetos que refletem
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sua vida e especificidade cultural transculturada e de uma formação constituída no 
seio da ideologia da propriedade particular, que é reproduzida na luta pelo 
reconhecimento, aparentemente conflitante, com o projeto socialista.

Na nova socialização no território em conquista, esses sujeitos ainda 
reproduzirão suas experiências de opressão e submissão, uns contra os outros.

Não há uma situação inconciliável entre as individualidades existentes, a 
necessidade de reconhecimento do assentado e o projeto do MST, mas apenas 
uma inadequada compreensão desse momento, refletindo o/no processo de 
construção da territorialidade do MST.

Os conflitos desenvolvidos localmente são necessários na busca desta 
edificação socialista que direciona para a superação das dificuldades, que pode 
desembocar em rachas e na desterritorialização do MST188 nos assentamentos, 

como verificado no Conquista em Tremembé.
A conjuntura nacional, com a chegada de um partido historicamente ligado 

às lutas populares, mostra-se promissora ao movimento social, mas esconde 

armadilhas ligadas a situação internacional na medida em que a política económica 
que prioriza as necessidades do mercado, particularmente o especulativo, em 

oposição às necessidades sociais, sob o comando de organismos financeiros 
internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), aumenta a 

dependência do país do cenário externo.
Essa situação envolve uma importante e perigosa contradição, pois a 

política económica de cunho neoliberal desenvolvida pelo governo aliado é a 
mesma que sempre foi criticada pelo movimento social, em relação aos governos 

anteriores.
O apoio do/ao governo compromete o discurso do movimento no 

assentamento, suas ações contra os fatores geradores da exclusão, de conquista 
da terra e cria desconfianças entre assentados e a direção, como verificado nas 

conversas aqui relatadas.
O corte de investimento em áreas sociais, em busca do superávit primário 

para pagamento de compromissos da divida externa, e agora com o 
desenvolvimento das discussões para uma política económica de superávit

188 Sobre a questão das divisões internas e perda do controle do processo de territorialização do 
MST, ver Fernandes (1999:217-223) ou Mitidiero (2003)
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orçamentário, mostra uma incoerência do MST a ser resolvida: na luta pela terra 
não há como se apoiar no atual governo, mesmo considerando-o como um 

governo que facilita o diálogo com o movimento social189, e com a presença de 
aliados do movimento social.

A territorialização em curso, do MST, deve enfrentar dificuldades à medida 
que os projetos propostos e aprovados, nos assentamentos em construção, não 

seguirem o ritmo das reivindicações e necessidades dos assentados.
Na finalização deste trabalho, lembramos que outras tentativas de 

socialização no MST, via Comuna da Terra, estão sendo efetivadas. Nessa linha, 
estão os assentamentos que participaram do seminário de discussão da Comuna 
no dia 2O/O6/2OO3190, no assentamento Dom Tomás Balduíno.

Há, entretanto, áreas, como o assentamento Carlos Lamarca, na região de 

Sorocaba, que, segundo informações da direção do MST no Vale do Paraíba, 
haviam discutido o novo modelo de assentamento, quando ainda não era chamado 

de Comuna da Terra, mas acabaram abandonando a proposta do movimento 
social.

Compartilhamos da idéia da socialização do homem, no capitalismo, como o 
resultado das relações de trabalho e do poder alienante desta sociedade. 
Entendemos também que o reconhecimento pretendido pelo ser é inerente ao 

homem socializado em diferentes sociedades e, em cada uma, desenvolvem-se 

elementos específicos e gerais que são incorporados pelo ser na busca pelo 
reconhecimento. Na sociedade capitalista, esses elementos são a propriedade, a 

mercadoria e o dinheiro.
Assim, o conflito social resulta da busca pela conquista de reconhecimento, 

mas como se trata de relações de convívio entre os homens mediadas, na 

sociedade em que vivemos, pelo mercado, essas relações são instáveis e a 

territorialização é uma construção permanente.

189 No 1o Encontro Estadual de Amigos e Amigas do MST, em 29/11/2003, no assentamento Dom 
Tomás Balduíno, Delwek Matheus caracterizou o governo Lula como um governo em disputa. Seu 
discurso desenvolveu uma linha de análise em que a conjuntura atual era de acirramento da luta de 
classe e que o governo estava sendo disputado por dois projetos: o do movimento popular e o dos 
setores da elite.
190 Os representantes presentes no seminário pertenciam aos assentamentos: Dom Tomás 
Balduíno, Irmã Alberta, Dom Pedro Casaldáliga, Terra Sem Males, Nova Esperança e Sepe Tiaraju. 
O representante do assentamento Laudenor de Souza em Promissão não compareceu ao 
seminário, segundo informações locais.
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191 As dificuldades e a demora na efetivação dos projetos de produção mantém presente, para 
muitos assentados que não possuem nenhum tipo de rendimento, ou quando possuem são muito 
baixos, os elementos de uma vida de excluído: a falta de renda, de trabalho, a dependência de 
desta básica e de doações.

A hierarquização social entre os homens gesta um jogo pelo poder e pelo 

território. As lutas são intensas na sociedade capitalista, pois o acesso ao poder, 
mediado pela propriedade e pelo dinheiro, é monopolizado por poucos, 

engendrando conflitos tanto entre os que desejam tal status, como entre os que o 
controlam.

Os Estados inserem-se nesse mecanismo como uma estrutura de poder 

cujo significado está na proteção aos interesses do capital e no controle do 
território. É uma estrutura disputada entre classes sociais antagónicas.

Entre os homens, busca-se o reconhecimento do outro como razão de vida, 

que reflete as noções de liberdade, e é também uma luta pelo poder e controle das 
estruturas de dominação em diferentes escalas, como o assentamento.

No meio urbano capitalista, a necessidade do reconhecimento é comandada 
por uma individualidade exacerbada pela propriedade privada, diferente da 

campesinidade, onde o reconhecimento pode ser sinónimo de respeito a uma 
hierarquia inscrita na tradição, nos costumes, no respeito ao papel da família e 

soberania sobre a terra de trabalho.
Desta forma, a espacialização ainda marginal191 dos assentados 

experimenta a dicotomia de uma vida entre o rural e o urbano, ou pela necessidade 
de continuar trabalhando e vivendo na cidade, pois o assentamento ainda não lhes 

permite o auto-sustento, ou pela preocupação em controlar e trabalhar o lote 

conquistado com a luta.
O assentado é um sujeito que vive entre o urbano e o rural e, assim, 

também o assentamento em estudo pode ser classificado como um espaço 

periurbano.
O conceito de periurbano, ou ruro-urbano, descrito por Maia (1994), ainda 

parece ser uma elaboração teórica em construção. No trabalho de Maia (1994), 
encontramos citações discutíveis de caracterização de espaços periurbanos. É 

possível identificar a denominação de periurbano para o simples plantio de 

hortaliças em terrenos baldios e lotes para construção de residências populares, ou
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Espaços periurbanos, ruro-urbanos ou interfaces cidade-campo são assim 

denominados por serem constituídos de elementos identificadores dos dois 

espaços, ou seja, o campo e a cidade, mas também por se estruturaram para a 

cidade, já que direta ou indiretamente, seus processos estão em função 
dela. "(1994:52).

áreas de reservas urbanas (1994:50). A autora termina por definir estas áreas 
como:

Em Vallete (2004), o autor analisa, rapidamente que, na França, as áreas 

periurbanas são espaços dependentes da infra-estrutura urbana e do mercado, 

sendo subordinadas às dinâmicas das cidades.

De qualquer forma, esses espaços rurais ou urbanos, diferenciados, ainda 

carecem de maiores debates.

A periurbanização, do assentamento em estudo, inclui também o convívio 

íntimo e inseparável entre tempos, ritmos e momentos diferentes, da cidade e do 

campo, uma interface de realidades, diminuindo a percepção do mundo camponês 

para os trabalhadores, influenciados pelo ritmo, em geral, do urbano.

O assentamento periurbano, fisicamente, tende a transformar-se em uma 

ínsula rural no urbano192, absorvido e tomado pela expansão da cidade e de seu 

ritmo de vida, inserindo novamente o trabalhador no urbano, onde a primeira 

etapa-destino do assentamento deverá ser a sua transformação em um bairro, 

como complementaridade das atividades urbanas, ou para a produção de 

alimentos, ou como área de lazer.
A dinâmica territorial do capital, entretanto, cria realidades, por isso é 

possível supor que, com a especulação imobiliária promovendo uma elevação dos 

preços dos terrenos na proximidade do assentamento Nova Esperança 1 com a 

construção de condomínios fechados, ocorra também uma redefinição dos

192 O assentamento Conquista em Tremembé, embora não seja uma Comuna da Terra, tem uma 
situação que nos permite trabalhar com a idéia de ínsula rural no urbano, pois aos poucos a 
expansão urbana, embora pequena em Tremembé, aprisiona o Conquista. Nesses tipos de 
assentamentos, parece haver uma tendência de que os mesmos, pela proximidade com a grande 
malha urbana, deixem de ser periferia dessas áreas, para tornarem-se um território no interior da 
cidade, cuja territorialização do urbano e de seu complexo social, sobre o assentamento, inclusive 
reproletarizando os assentados, representa um risco à proposta de Comuna da Terra.
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193 Lembremos que, para os trabalhadores, o interesse é resolver problemas de urgência de vida. 
Não se luta, inicialmente, por uma reforma agrária, mas pela solução dos fatores de exclusão 
social, como o desemprego e a necessidade de prover a família.
194 Não se deve esquecer que a proposta da Comuna é para as proximidades dos grandes centros 
urbanos, onde a expansão física da cidade comandada pelo capital, como já foi escrito, tende a 
incorporar a área rural ao seu espaço de expansão.

conteúdos e objetivos económicos de produção do assentamento sob influência 
das atividades urbanas.

Por estas definições, os assentamentos periurbanos ou ruro-urbanos são 

objetivos para a construção da Comuna da Terra, que busca criar estratégia de 

socialização de trabalhadores urbanos nas atividades rurais, garantindo um público 

de excluídos urbanos para uma reforma agrária, que, antes de preocupar-se com 

a produção dos espaços rurais, é uma alternativa de vida para muitos. É uma 

reforma agrária para excluídos, e não exclusivamente para excluídos camponeses.

A luta pela Comuna, por parte do MST é um debate-conflito-construção em 

curso, com uma nova idéia de assentamento para sujeitos que necessitariam 

redescobrir o rural e a campesinidade.

A necessidade desta redescoberta, a campesinidade, é minimizada, pois se 

considera que alguns assentamentos das Comunas, em construção, muito 
próximos da cidade, são concebidos inicialmente contra a exclusão urbana193 e 

que, pela proximidade geográfica, esses projetos podem abarcar um público 

essencialmente proletário, à medida que expande a malha urbana, há uma 

tendência da perda de identidade de área rural do assentamento.

Assim, a tentativa de recampesinação, ou outra denominação que seja 

dada, que é um processo, pode nem mesmo ter tempo de ser desenvolvido, ou 
completado, pela dinâmica do meio urbano próximo e do capital194.

Cabe ainda relacionar algumas últimas idéias surgidas no desenvolvimento 

da pesquisa. Acreditamos que a revolução ocorre pela conscientização individual 

de um processo e pelo respeito às particularidades dos sujeitos. Ao pretender ser 

uma construção e não uma imposição, as Comunas se apresentam como 

revolucionárias.
Problemas e conflitos se apresentarão na construção das Comunas da 

Terra, pois são inerentes à socialização entre os homens na busca pelo 

reconhecimento. Desta forma, não há como delinear o futuro da proposta.
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Outra 

experiências 

camponeses 

buscando a

"Temos três tipos de camponeses no MST: aquele que vive da subsistência; 

o que vive da produção e volta-se para o mercado, com pouca participação no 

movimento, mas que também não atrapalha a luta; os que estão preocupados 

apenas com a riqueza, seguem e defendem o modelo capitalista, preocupam-se 

com a terra como negócio, plantam até transgênicos e defendem o agronegócio, 

dizendo que isto é o correto. Atuam contra o movimento. Estes são 

perigosos...devemos nos preocupar. Os outros não são problemas.

Resta-nos estudar, apresentar os fatos e tentar entender a dinâmica que 

absorve esses trabalhadores ruro-urbanos, com suas múltiplas identidades 

transplantadas e das Comunas na construção da revolução pretendida.

questão é entender as operações que se desenvolvem nas 

cotidianas do MST. Proclamando-se um movimento social de 

as perspectivas do MST aproximam-se do trabalhador urbano, 

sua territorialização no re-despertar da campesinidade desses 

trabalhadores, em particular nos grandes centros.

Pensamos se tal estratégia não é uma aproximação ao leninismo, que via na 

luta de classe, no proletariado urbano, na análise teórica da conjuntura política e 

na formação partidária os motores da revolução.

A Comuna, além de tudo que já foi dito, é uma tentativa de reinventar o 

rural, na estratégia do movimento em controlar o território, mas está marcada pela 

temporalidade inerente das políticas desenvolvidas na luta de classes e pode estar, 

na verdade, reinventando o urbano com a incorporação das áreas rurais das 

Comunas, com suas características do projeto, pelas cidades.

Completando, há também uma menção importante a ser feita: pretende-se 

que as formas de Comuna que estão sendo pensadas no Vale do Paraíba, para os 

futuros assentamentos, sejam diferentes das anteriores. O movimento procura 

reforçar que não há uma preocupação com o individualismo, como se isso fosse 

um obstáculo à territorialização do MST, mas com o que chamam de ideologia do 

racha" entre os assentados. Segundo a afirmação de uma liderança, em Taubaté, 

em 04/05/2005.
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Quando a gente é jovem, acha que vai fazer a revolução de uma só vez, 

agora penso diferente: a revolução é como vários montinhos de chamas no meio 
do mato, queima pouco e separado. É um processo demorado e, mesmo que 

tenhamos apenas seis desses assentados continuando no movimento já valeu, eu 
já estou satisfeito."(Valdir Nascimento).

O trabalho em que questões sociais e relações humanas são temáticas 

centrais mostra-se incompleto e as conclusões não existem.

O teor de tudo que observamos e escrevemos refere-se a uma determinada 

realidade, e diversos acontecimentos ficam circunscritos ao momento observado, 

vivido, e mesmo ao olhar condicionado do pesquisador. Vários aspectos podem ser 

negados, tanto por outros que viveram simultaneamente os acontecimentos, como 

pelo andar da história.

Idas, voltas e retornos. A aproximação social buscada e realizada nas 

relações internas do assentamento não deve ser confundida com relações 

estáticas.

Tudo possui uma temporalidade marcada pela dinâmica social do 

microcosmo vivido cotidianamente e dos interesses das famílias. No 

assentamento, fragmento social, vivem-se os conflitos encontrados na sociedade 

complexa, mas em outra escala de relações.
Este trabalho não tem um caráter conclusivo, mesmo porque várias das 

afirmações apresentadas já foram negadas, confirmadas e re-negadas no 

processo.
Ao tomar a decisão de encerrar a pesquisa de campo, pelos prazos, para 

priorizar a teorização, tivemos a certeza de que a dinâmica da territorialização em 

curso poderia, no final do trabalho, ir contra muito do que já havia escrito.

Para os que procuram aqui uma finalização, uma conclusão, há uma 

decepção, pois trabalhamos com uma geografia dinâmica da sociedade em 

movimento.
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Assentamento Nova Esperança. Núcleo: excluídos. 16/07/2003. Foto: Raildo Silva de Alencar.
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Moradia de uma liderança em uma das áreas centrais do assentamento. 17/07/2003. Foto: Raildo 
Silva de Alencar.





Cerca em acesso do Núcleo Zumbi dos Palmares. 17/07/2003. Foto: Raildo Silva de Alencar.
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Área do assentamento próxima a estrada. 16/06/2003? Foto: Raildo Silva de Alencar.

Núcleo dos Excluídos. 16/07/2003. Foto: Raildo Silva de Alencar.
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