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RESUMO 

 

Esta pesquisa se propõe a refletir o percurso histórico da organização e luta do MST no 

município de Wenceslau Guimarães-Ba e sua contribuição para a democratização da terra. 

Aborda as características da estrutura fundiária brasileira, as bases que fundamentam a 

concentração de terra e as expressões da questão social que impulsionaram a luta pela terra. 

Retoma a conjuntura política que proporcionou o nascimento do MST e sua expansão até chegar 

na Bahia e no município de Wenceslau Guimarães. Apresenta de forma sucinta aspectos 

históricos da região cacaueira, que corroboram para o entendimento da concentração de terra, 

exploração do trabalhador do campo e dos conflitos de terra que antecederam a chegada do 

MST. Como metodologia foram realizadas revisão de literatura, análise documental e quatro 

entrevistas com trabalhadoras (es) sem-terra integrantes do primeiro assentamento organizado 

pelo MST no município. O estudo demostrou que o MST contribuiu com a luta pela 

democratização da terra, suas estratégias de luta, mobilização e adequação aos modos de vida 

dos trabalhadores impulsionou a luta pela terra e promoveu o acesso de muitas trabalhadoras 

(es) aos meios de produção, bens e serviços necessários para uma melhor qualidade de vida no 

campo na Bahia. 

Palavras-chave: Estrutura Fundiária. MST. Wenceslau Guimarães-Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This research proposes to reflect the history of the organization and struggle of the MST in the 

municipality of Wenceslau Guimarães-Ba and its contribution to the democratization of land. 

It addresses the characteristics of the Brazilian land structure, the bases that ground the 

concentration of land and the expressions of the social question that drove the struggle for land. 

It resumes the political conjuncture that gave birth to the MST and its expansion until arriving 

in Bahia and in the municipality of Wenceslau Guimarães. It briefly presents historical aspects 

of the cacao region, which corroborate the understanding of the concentration of land, the 

exploitation of the farm worker and the land conflicts that preceded the arrival of the MST. As 

a methodology, literature review, documentary analysis and four interviews with landless 

workers from the first settlement organized by the MST in the municipality were carried out. 

The study showed that the MST contributed to the struggle for land democratization, its 

strategies of struggle, mobilization and adaptation to the ways of life of the workers stimulated 

the struggle for land and promoted the access of many workers to the means of production, 

goods and services necessary for a better quality of life in the countryside in Bahia. 

Keywords: Land Structure. MST. Wenceslau Guimarães-Ba. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação histórica brasileira demonstra que as atividades agrícolas sempre foram 

muito importantes para a economia do país tendo como base ainda hoje a agricultura e a 

pecuária. Apesar destas atividades ocuparem lugar de destaque, o trabalhador do campo segue 

vivenciando situações de violência social e física na busca pela sobrevivência no campo, sendo 

negligenciados pelo Estado. Esta afirmativa pode ser atestada através das difíceis condições de 

acesso e uso da terra, iniciada desde o período colonial e estendida para a atualidade, as quais 

não sofreram grandes transformações. 

Não se pode falar de ocupação da terra sem considerar os processos históricos 

formadores da sociedade brasileira fundamentada nos grandes latifúndios, sustentados pelo 

trabalho escravo e posteriormente também pelo trabalho dos colonos emigrantes. De acordo 

com Coutrim (apud DIAS, 2013), a ocupação de terra originou-se na Bahia em 1549, quando o 

então governador Tomé de Souza concedeu a Garcia D’ Avila e Antônio Guedes de Brito 

grandes extensões de terra em forma de sesmarias. Desta forma o direito a exploração territorial 

do maior Estado nordestino foi concedido a dois senhores.  

Com a crise econômica causada pela desvalorização do açúcar, na época a atividade 

principal do Brasil e do Nordeste, os dois grandes latifundiários da Bahia foram abandonando 

diversas regiões que, se tornando improdutivas foram ocupadas por trabalhadores rurais 

despossuídos de documentação. O fim das sesmarias e a promulgação da Lei de Terras não 

possibilitou uma nova repartição da terra, com critérios mais igualitários, restando aos 

trabalhadores pobres que insistiam em continuar no campo a ilegalidade e a negação do direito 

ao título da propriedade. Assim pintam-se as primeiras paisagens da ocupação de terras 

Brasileira. Como resultante das péssimas condições de vida e trabalho, os trabalhadores se 

organizaram para lutar por acesso e permanência na terra. O Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terras (MST) é um dos frutos desta mobilização.  

O MST teve sua gênese no Rio Grande do Sul, no ano de 1984, sendo um movimento 

de massa que preza pela horizontalidade, conquistou o apoio de instituições religiosas, 

intelectuais e organizações sindicais. O movimento foi crescendo e chegou no Sul da Bahia em 

1986. Devido a realidade do território, comumente marcado pelo latifúndio, não demorou a se 

expandir, chegando no munícipio de Wenceslau Guimarães em 1996. Trata-se de um município 

da Bahia, emancipado em julho de 1968, localizado no Litoral Sul a 280 quilômetros de 

Salvador, capital do Estado. (MATOS; VIEIRA, 2009). 
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De acordo com dados oferecidos pela Prefeitura Municipal ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o território foi inicialmente habitado pelos índios tapuios e 

cotoxós. No final do Século XIX o território começou ser ocupado por outros moradores 

atraídos pela fertilidade do solo. A mata começou a ser aberta e a agricultura desenvolvida. Em 

1900 já estava formado um pequeno povoado chamado Lage do Rio das Almas, que após 20 

anos já havia se tornado uma vila com a denominação de Palmeiras. Em 1934 tornou-se um 

distrito e foi sediado pelo arraial de Tabocas, em 1938 seu nome foi mudado para Indaiá. Em 

1962 deixou de pertencer ao município de Nilo Peçanha e recebeu foro de cidade, passando a 

denominar-se Wenceslau Guimarães em homenagem ao senador estadual no início do regime 

republicano. (IBGE, 2018). 

De acordo com o censo de 2010, o município possuía nesse período uma população de, 

em média 22.189 habitantes, com uma estimativa no ano de 2018 de 21. 228. Reconhecida 

economicamente pela produção agrícola, atualmente figura entre os 20 municípios do país que 

mais geram renda a partir da fruticultura, ocupa a 12º posição no ranking nacional através da 

produção de graviola, banana etc. Em 2016, foram produzidas 115,9 mil toneladas de banana, 

que geraram mais de R$ 207,9 milhões.  

Segundo Matos e Vieira (2009 p. 9): “As aptidões agrícolas do município têm sido um 

atrativo para os movimentos rurais que buscam a terra com objetivo de produzir principalmente 

para a agricultura familiar. Um desses movimentos que vem alcançando destaque no município 

é o MST”. Afirma ainda que o MST tem se mostrado uma importante alternativa para a 

reorganização do espaço rural neste território, tornando os latifúndios improdutivos em espaço 

produtivo para o sustento de diversas famílias. Dessa forma, compreender Como se 

organizou/forjou a luta do MST na democratização da terra no Município de Wenceslau 

Guimarães- Ba pode contribuir na construção do conhecimento relativo a população brasileira 

que vive no campo e/ou do trabalho no campo, bem como provocar a reflexão a respeito da 

necessidade de organização dos trabalhadores. Conhecer suas demandas e as respostas 

ofertadas pelo Estado, assim como as estratégias de luta e sobrevivência desenvolvidas ao logo 

da história, podem apontar caminhos que potencialize o enfrentamento as desigualdades sociais 

vivenciadas por estes sujeitos. 

De acordo com a Geografia dos Assentamentos na Área Rural (GeografAR/ 

UFBA/CNPq), até o ano de 2015 foram identificadas no Estado da Bahia, 444 acampamentos 

de trabalhadores sem-terra em 166 municípios, abrigando 40.306 famílias. O município de 

Wenceslau Guimarães- Ba, nesse período, possuía em seu território 5 acampamentos com 254 

famílias. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) o 



13 
 

município possui 12 assentamentos em 10.545,0367 hectares, com capacidade para 616 

famílias, sendo ocupados por 591 famílias. O importante quantitativo de comunidades em luta 

pela posse e permanência na terra nesse município, leva a presumir que muitos trabalhadores 

envolvidos nesse contexto fazem uso dos serviços sociais ofertados pelo Estado nos espaços 

em que estão inseridas as (os) assistentes sociais. Sendo o Serviço Social, uma profissão de 

caráter político, que se coloca em defesa dos direitos sociais, dentre eles o direito a terra, é 

importante empregar esforços para compreender a realidade vivida por estes sujeitos, 

considerando suas lutas e formas de organização política e comunitária. 

O Serviço Social assume um compromisso com a classe trabalhadora ao adotar como 

um dos princípios fundamentais da profissão a “Ampliação e consolidação da cidadania, 

considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais 

e políticos das classes trabalhadoras;”. (CFESS, 2011 p. 23). Assim faz-se necessário 

compreender as diferentes formas de ocupação da terra no meio rural baiano, para então 

formular respostas emancipatórias e alinhadas com as demandas reivindicadas pelos 

trabalhadores rurais destas comunidades. De acordo com Iamamoto (2000, p. 20). 

 

Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente consiste em 

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 

trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 

demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 

não só executivo. 

 

Considerando os dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD), no ano de 2015, as atividades agrícolas permanecem assumindo uma importante 

função na geração de renda dos brasileiros, representando 13,9 % das ocupações, precedida 

apenas pelo comércio e reparação que ocupavam 18,2% dos trabalhadores nesse período. Ao 

se tratar da região Norte e Nordeste as atividades agrícolas se destacaram como as que mais 

ocupavam trabalhadores, representado 21,9% das ocupações no Norte e 23, 6% no Nordeste. 

(IBGE, 2016). Diante destes dados é possível perceber a necessidade de envolvimento dos 

assistentes sociais com esta temática, até mesmo por que, muitos usuários das políticas e 

programas sociais exercem o trabalho rural e levam consigo experiências e vivencias cotidianas 

específicas que devem ser consideradas no exercício profissional. Afinal, para planejar e 

executar um bom trabalho é fundamental se aproximar o máximo possível da realidade do 

público demandatário. Compreender como as expressões da questão social se apresentam nos 

espaços rurais se torna imprescindível nesta tarefa. Baseada na definição de Iamamoto (2000, 

p. 28): 
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Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades 

da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social 

é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 

enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por 

uma parte da sociedade. 

 

A questão social se expressa na saúde, habitação, educação, assistência social etc. Não 

só se trata das desigualdades, como também busca decifrar a gênese da desigualdade, representa 

as rebeldias expressas nas diversas formas de lutas e resistências. É também manifestações da 

classe trabalhadora em busca de seu reconhecimento, sua utilização como base fundamental do 

exercício profissional é hegemônico, sendo considerada a matéria prima e objeto do trabalho 

profissional.  

Logo as condições de acesso e uso da terra se mostra uma latente expressão da questão 

social, afinal a política econômica voltada para o agronegócio prioriza a acumulação capitalista 

e a concentração de terra, intensificando a correlação de forças estre os grandes latifundiários e 

os trabalhadores em luta pela terra, fato que vem promovendo desigualdades socias, violência 

no campo, desmatamento e contaminação das lavouras e das águas. 

De acordo com Sant’ana (2014, p. 724) mesmo a questão social sendo apreendida como 

resultante do conflito capital e trabalho, fundamentada na produção e reprodução do modelo 

capitalista, é preciso apreender as mediações que demonstram as singularidades das demandas 

trazidas pelo trabalho rural. Prossegue ainda a autora, afirmando que “em municípios pequenos, 

os espaços sócio-ocupacionais são, em grande medida, permeados pelas demandas trazidas 

pelas precárias relações de trabalho ou pelo desemprego permanente dos trabalhadores rurais”. 

O modelo agrícola atual tem demostrado maior valorização e investimento nas propostas 

do agronegócio enquanto a agricultura familiar e camponesa desempenhada em sua maioria 

pelas comunidades e trabalhadores supracitados, recebe um menor incentivo financeiro, 

penalizando as áreas rurais com o aumento da pobreza e da carência crescente das políticas e 

programas sociais compensatórios. Assim: 

 

Os rebatimentos desse processo sobre o mundo do trabalho são 

evidentes: a desertificação do campo em áreas de monocultura, a 

diminuição dos agricultores familiares e camponeses, a precarização do 

trabalho assalariado, a concentração dos maiores índices de pobreza em 

área rural e o acirramento da luta pela terra. (SANT’ANA, 2014, p. 

733). 

 

A possibilidade de contato direto com a população usuária confere ao Serviço Social a 

capacidade de visualizar as situações como se apresentam no cotidiano. Desta maneira o 
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conhecimento adquirido sobre as formas de organização, cultura, e história dos trabalhadores 

sem-terra potencializa a capacidade de mediação1 e também de intervenção junto a estes 

trabalhadores, levando em conta que estes já foram bastante lesados em seus direitos. Buscar a 

compreensão desta expressão da questão social é um importante passo de uma longa caminhada 

em direção a um Serviço Social que não ignora a realidade diversa em que estão inseridos os 

sujeitos/usuários para os quais são voltadas suas ações. 

O interesse pelo estudo partiu de uma inquietação perante o tema, que teve como ponto 

de partida a vivência pessoal, enquanto filha de trabalhadores do campo. Posteriormente 

reforçada pela participação no grupo de pesquisa “Análise Política do MST e CONTAG no 

período 2007-2017: Concepções, estratégias e práticas em Saúde”, realizada por docente e 

discentes do curso de Serviço Social da UFBA (Universidade Federal da Bahia). Além de 

estudar a perspectiva e estratégias de saúde do movimento o grupo estudou o MST como ator 

político, participando de congressos e feiras agroecológicas organizadas pelo movimento, bem 

como dialogando com lideranças. 

Este trabalho se propõe a compreender a organização e luta do MST pela 

democratização da terra no Município de Wenceslau Guimarães- Ba. Para isso foi necessário 

estudar o processo histórico do movimento no Brasil e no município pesquisado, buscando 

investigar a participação e apoio de instituições e organizações na articulação política que forjou 

o MST no território. Pretende ainda demostrar a contribuição do referido movimento social, na 

luta pelo acesso à terra nesse território. 

O texto está dividido em dois capítulos, o capítulo I divide-se em: “A estrutura fundiária 

e a luta pela terra no Brasil” e “O MST e a luta pela terra na Bahia”. O Capítulo II intitulado 

“A luta do MST e a democratização da terra no município de Wenceslau Guimarães-Ba”, está 

dividido em “O trabalhador do campo e as desigualdades sociais” e “PA- Ernesto Che Guevara 

e a contribuição do MST na luta pela terra”. 

  

                                                           
1 A mediação é uma das categorias centrais da dialética, inscrita no contexto da ontologia do ser social e que possui 

uma dupla dimensão: ontológica - que pertence ao real, está presente em qualquer realidade independente do 

conhecimento do sujeito e reflexiva - elaborada pela razão, para ultrapassar o plano da imediaticidade (aparência) 

em busca da essência, necessita construir intelectualmente mediações para reconstruir o próprio movimento do 

objeto. (MORAES; MARTINELLI, 2012, p. 3). 
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2 METODOLOGIA 

 

O processo de gestação desse estudo foi auxiliado pela experiência no grupo de pesquisa 

“Análise Política do MST e CONTAG no período 2007-2017: Concepções, estratégias e 

práticas em Saúde”. Na tentativa de compreender o processo histórico de organização e luta do 

MST no município de Wenceslau Guimarães- Ba, procurou-se estudar a trajetória histórica da 

estrutura fundiária brasileira e da formação do MST no referido município e no Brasil. Para 

isso foi realizado um levantamento bibliográfico, e análise documental, utilizando o google 

acadêmico, a base Scientific Electronic Library Online (SciELO), a página Geografar 

(UFBA/CNPq), e a Biblioteca Digital da Questão Agrária. Foram realizadas ainda, buscas na 

Biblioteca Universitária Isaías Alves da Universidade Federal da Bahia. Como descritor, foram 

utilizadas as seguintes frases: luta pela terra no Brasil; estrutura fundiária brasileira; história do 

MST; luta pela terra em Wenceslau Guimarães; O MST em Wenceslau Guimarães- BA. Foram 

acessados, artigos publicados em periódicos e anais, livros, monografias e teses a fim de se 

apropriar dos conhecimentos já produzidos sobre a temática, conforme orientação de Fonseca 

(2002, p. 32 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto.  

 

Na revisão documental foram acessados alguns números de jornais, publicados pelo 

Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra e pela Universidade Estadual Paulista- 

UNESP. De acordo com Gil (2008, p.147), a pesquisa cientifica considera documentos qualquer 

objeto que possa contribuir para investigação de fatos e fenômenos. Dessa forma a pesquisa 

documental tradicional vale-se de registros cursivos persistentes e continuados. Os exemplos 

mais comuns são os documentos elaborados por agências governamentais, mas muitas 

pesquisas usam registros episódicos e privados, construídos por documentos pessoais e por 

imagens visuais produzidas pelos meios de comunicação.  

Na fase exploratória foi selecionado para o estudo de campo2 o PA Ernesto Che 

Guevara, primeiro assentamento coordenado pelo MST no município de Wenceslau 

                                                           
2 [...] no estudo de campo estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, 

ressaltando a interação de seus componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de 

observação do que de interrogação. (GIL, 2008). 
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Guimarães- Ba. Foi utilizada como método de coleta de dados, a entrevista com roteiro 

semiestruturado, a partir de temas, sendo entrevistadas (os) quatro trabalhadoras (es) sem-terra, 

dois homes e duas mulheres. Optou-se por fazer um recorte geracional, privilegiando o discurso 

dos moradores mais antigos, pois os mesmos vivenciaram o processo de consolidação do MST 

no território. Por compreender que as questões de gênero podem influenciar nas funções 

desempenhadas dentro dos movimentos socias, bem como na forma de sentir os processos de 

luta, foi usado como critério a paridade de gênero. As pautas que orientaram a entrevista foram 

organizadas em três eixos: a história do MST no município; os atores sociais envolvidos; e a 

contribuição do MST para o acesso à terra.3 

De acordo com Gil (2008) esta metodologia apresenta um certo grau de estruturação. O 

pesquisador deve construir sua pauta guiada por pontos de interesse interligados a serem 

explorados no percurso da entrevista, fazendo poucas perguntas diretas e permitindo ao 

entrevistado falar livremente. Caso o entrevistado se afaste da temática o entrevistador deve 

intervir de maneira sutil. A análise dos dados foi realizada com base no referencial teórico. 

Nesse momento os conteúdos pesquisados foram organizados e sistematizados, posteriormente 

comparados com a literatura estudada. Para o embasamento lógico da pesquisa, utilizou- se o 

método dialético que, segundo Gil (2008) fornece bases para uma interpretação dinâmica e 

totalizante da realidade, pois se propões a entender os fatos sociais considerando o contexto em 

que se insere, suas influências políticas, econômicas, culturais etc. Por privilegiar as mudanças 

qualitativas recusa o pensamento em que a ordem quantitativa se torne norma. 

Na fase de tratamento dos dados, optou-se pela análise de conteúdo temática, que de 

acordo com Gomes (2014), exige a leitura atenta das informações coletadas para a identificação 

de temas que expressem o depoimento dos entrevistados. O autor afirma que os trechos das 

entrevistas devem ser selecionados com base na estrutura temática previamente montada, 

posteriormente as ideias implícitas e explicitas devem ser identificadas e problematizadas, 

buscando sentidos mais amplos e promovendo o diálogo entre as ideias problematizadas, 

informações provenientes de outros estudos relacionados com as temáticas e o referencial 

teórico.  

  

                                                           
 
3 Para uma análise mais detalhada verificar o roteiro disponível nos apêndices. 
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3 CAPÍTULO I - A ESTRUTURA FUNDIÁRIA E A LUTA PELA TERRA NO 

BRASIL  
 

Para realizar este trabalho foi necessário buscar conhecimentos relacionados à história 

do Brasil, que contribuíssem para uma melhor compreensão da realidade vivenciada pelos 

trabalhadores rurais sem terras, ou pequenos proprietários. Com base em algumas produções 

teóricas buscou-se uma aproximação com o objeto, fundamentado no método ‘Materialismo 

Histórico Dialético’, sustentado pela teoria marxista.  

Para uma maior compreensão deste projeto é necessário que alguns conceitos sejam 

previamente definidos. Com esse objetivo será realizada uma contextualização, abordando de 

forma concisa algumas categorias fundamentais neste trabalho. 

Ao se tratar da realidade rural brasileira dificilmente não se fala de latifúndio, 

coronelismo, escravidão e pobreza, apesar da terra ser uma grande fonte de riqueza no país, a 

convivência dos trabalhadores rurais com a pobreza se estende no decorrer da história, 

reclamando soluções por parte do Estado. As dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais tiveram início no Brasil colônia e apesar da implementação de algumas políticas 

agrárias4, esta situação não sofreu grandes alterações. 

A colonização brasileira foi fundada na concentração de terra, exploração do trabalho 

escravo e dominação. De acordo com Dias (1978), a partir do século XVI o governo português 

doou aos aristocratas e importantes comerciantes grandes extensões de terras brasileiras e junto 

com elas o poder de liderar a população que formava as primeiras vilas. Esperava-se que estes 

grupos tivessem a capacidade de cultivar as férteis terras brasileiras, que segundo o autor teve 

na produção açucareira as bases para a introdução do latifúndio e do trabalho escavo, 

constituindo três características que marcam a organização agrária colonial; monocultura, 

trabalho não remunerado e concentração da propriedade. Silva et al. (1980, p. 16) reitera que: 

“para a empresa colonial baseada no trabalho escravo e na monocultura, o latifúndio era uma 

necessidade, e eles foram largamente cedidos no decorrer do período mercantilista”. Assim, no 

início da colonização, já se conformava os primeiros traços do coronelismo, paternalismo e do 

latifúndio fato que até os dias atuais tem expressiva influência na forma de vida da população 

brasileira, se expressando na política, e nas diversas formas de violência no campo e na cidade.  

Dias afirma que no passado o controle político exercido sobre a população rural incluía 

processos diversos, entre os quais a ameaça e o uso efetivo da violência. O estabelecimento, no 

século XIX, de uma força paramilitar, a Guarda Nacional, no interior do País, proporcionou às 

                                                           
4 Sobre isso, ver o capítulo III Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. (BRASIL, 1988). 
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elites locais a oportunidade de reforçar seu comando sobre a população local, por intermédio 

do controle e da manipulação daquela força nos seus municípios. 

 

Após a dissolução da Guarda Nacional, em 1918, o termo “Coronel”, que era 

o posto mais elevado de sua hierarquia, a nível municipal, continuou sendo 

usado para designar não apenas detentores daquela patente militar, mas 

também para identificar pessoas de considerável autoridade e poder no interior 

do país. Ainda em nossos dias, persiste a utilização do termo, principalmente 

nas áreas menos desenvolvidas e mais remotas. (DIAS, 1978, p. 221). 

 

O coronel costuma chefiar o município e/ou região associados a outros líderes políticos 

apoiado por ele. A atuação do coronel se dá através de ligação com líderes estaduais e federais 

que em troca de apoio político, assegura-lhe privilégios sobre as organizações públicas nas áreas 

de sua influência política bem como o controle e poder discricionário. Para Fernandes (2000, 

p. 26) “O coronelismo foi uma forma de controle político e do território. Formavam-se os 

currais eleitorais, criando o voto de cabresto, de modo que tudo que estava na terra do coronel 

era como se fosse seu”. No passado o uso da violência para garantir os interesses do coronelismo 

assumia um caráter institucional, sendo comum a criação de exércitos privados e até mesmo o 

uso da força policial do Estado para castigar os trabalhadores do campo e/ou demais cidadãos, 

considerados opositores, desleais ou que se desviavam das normas estipuladas pelos coronéis. 

“Não é, pois, surpreendente verificar porque, até hoje a Polícia inspira muito mais temor do que 

segurança ao camponês”. (DIAS,1978, p. 221).  

Negro (2004) define o paternalismo como um método de dominação por vias afetivas 

que coexistia com o coronelismo. Afirma que através da relação mútua e consentida a figura 

que representa o pai tem consciência dos seus deveres e reponsabilidades com a figura do filho, 

que em contrapartida assume a sua posição de submissão e complacência. Assim, a violência 

era combinada com o favor, em busca de exercer um domínio contraditoriamente, violento e 

afetivo.  Cabe ressaltar que, tanto o coronelismo quanto o paternalismo são características ainda 

presente na atualidade. 

Martins (2010), em seu estudo sobre a colonização das terras do Brasil, afirma que a 

estrutura fundiária em nosso país se sustenta sobre as bases do monopólio da terra, foi 

incorporada pelo capitalismo e se expressou na renda capitalista da terra. Na vigência do regime 

de Sesmarias a concessão de terras devolutas baseava-se em critérios estamentais, dificultando 

a legalização da ocupação dos terrenos a quem não fosse branco, puro de fé e senhores de 

escravos. Sobre isso Lima (1990) afirma que a propriedade privada foi instituída no Brasil 

através da Europa e de Portugal. As terras foram conferidas aos portugueses de acordo com as 
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leis de Portugal, com o objetivo de que fossem conservadas de acordo com tais normas. Assim 

estabeleceu-se a Lei das Sesmarias que inicialmente foi orientada pelas cartas régias concedida 

a Martim Afonso de Souza em 1530, autorizando-o a tomar posse das terras cultiváveis, 

organizar o governo civil e militar, assumir o posto de capitão-mor governador das terras 

brasileiras e conceder sesmarias das terras. 

Aos donatários seria vedado se apropriarem dos terrenos existentes dentro do limite de 

suas capitanias, e também a doação para esposa, filhos, e herdeiros, devendo apenas concedê-

los através de sesmarias. A terra poderia ser repartida para pessoas livres, de qualquer qualidade 

e condição, sem cobranças de contraprestação, exceto a obrigação de pagar o dízimo a Ordem 

de Cristo. Para receber a doação o pretendente deveria através de certidão comprovar não haver 

obtido concessão anterior, e todos quantos tivessem motivos para opor a doação eram 

convocados para uma inquirição de testemunhas que atestassem tratar-se de terras devolutas, e 

demonstrasse provas da capacidade do pretendente cultivar a terra. Nesse “regime latifundiário” 

o lavrador independente e livre é economicamente asfixiado e se vê compelido a procurar terras 

remotas que não interessam aos senhores das fazendas adquirirem como sesmarias. (LIMA, 

1990) 

No entanto, Silva et al. (1980) afirma que muitos indivíduos não satisfeitos com uma 

sesmaria pediam outras em nome da mulher e filhos, sesmarias também foram doadas como 

prêmios a militares, o que resultou em uma imediata ocupação do território das costas 

brasileiras, que foram sendo divididas em imensos latifúndios. Embora existissem limites legais 

para o quantitativo de terras doadas, estes nunca foram respeitados. O autor salienta que no 

Nordeste o tamanhos das sesmarias eram ainda mais abusivas do que as do Sul. Fato que nos 

leva a acreditar que, a norma utilizada para distribuição da terra não impedia os indivíduos, 

certamente mais abastados, de se apossarem de grandes extensões de terra em detrimentos de 

outros que para adquirir a subsistência precisou desbravar e ocupar terras mais isoladas.  

Contudo, Lima (1990) afirma que a prática de apropriação das terras devolutas se tornou 

comum entre nossos colonizadores. Sua prática constante ocasionou a substituição do regime 

das sesmarias tornando a ocupação uma ação legítima, fato que em alguma medida beneficiou 

os trabalhadores mais pobres que deixaram de submeter-se a burocracia do Poder Público 

adquirindo mais acesso.  

Mesmo com maiores possibilidades de acessar a terra, os trabalhadores menos abastados 

e exploradores de pequenas glebas5 se encontravam em maior vulnerabilidade econômica, pois 

                                                           
5 Terreno próprio para cultura; terreno rural; leiva, torrão. Definição do dicionário Jurídico Brasileiro. 

(SANTOS, 2001, p 106).  
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cultivavam culturas de subsistência e quando produziam produtos destinados à exportação não 

contavam com escravos, instrumentos de trabalho de boa qualidade ou mesmo posse legal da 

terra. Em contraste, as grandes fazendas rejeitavam a produção para o mercado interno se 

dedicando ao cultivo de produtos para exportação, pois este se mostrava mais rentável enquanto 

o alimento para o mercado interno era realizado nas pequenas explorações agrárias (SILVA et 

al., 1980). 

Com a crise do modelo escravocrata decorrente da pressão contra o tráfico negreiro 

realizada pela Inglaterra e consequentemente a ameaça que essa crise representava para a 

economia (conforme já citada, fundada no latifúndio e na escravidão), em 1822 foi suspenso o 

regime de sesmarias. (MARTINS, 2010). Porém as posses6 passaram a abranger fazendas 

inteiras e grandes extensões territoriais.  Se as sesmarias formavam latifúndio, o regime de 

posses ampliou ainda mais à prática de apropriação extensiva da terra, pois os posseiros 

“marcavam de olho”7 onde bem lhes aprazia. (LIMA, p. 58, 1990). Mesmo de maneira ilegal 

começaram a ocorrer à compra e venda das terras.  

Em 1850 foi promulgada a Lei n. 601/50, também conhecida como Lei de Terras, que 

pôs fim ao regime jurídico das posses no Brasil, proibiu a ocupação de terras devolutas, e 

qualificou como crime os danos causados pela derrubada de matas e queimadas, tendo como 

punição multa e pena de dois a seis meses de prisão. A lei proibiu a aquisição de terras devolutas 

por outro título que não fosse o de compra e reservou as terras julgadas pelo governo, 

necessárias para a colonização dos indígenas, fundação de povoação, aberturas de estradas, e 

quaisquer outras servidões, construção de estabelecimentos públicos e construção naval. 

(LIMA, 1990). 

Assim, de acordo com Martins (2010), os ocupantes da terra e os sesmeiros ficaram 

sujeitos à legitimação de seus direitos, o que foi feito em 1854 com o registro paroquial. Este 

registro não impediu o surgimento de falsificação de títulos de propriedade, amplamente 

praticado, mas geralmente inacessível aos negros e imigrantes por falta de conhecimento ou de 

recursos financeiros para cobrir despesas judiciais. A impossibilidade de ocupação legítima das 

terras devolutas sem pagamento reproduzia a sujeição do trabalho que desaparecia com o fim 

da escravidão. 

 

                                                           
6 O conceito de posse aqui utilizado compõe-se de dois elementos: o fato do titular ter o objeto consigo, sendo o 

possuidor; e a intenção de ter o objeto sendo proprietário direto. (HEINEN, 2014)  
7 Medir de olho é uma expressão utilizada pelo jurista Ruy Lima no livro “Pequena História Territorial do Brasil 

Sesmaria e Terras Devolutas”, também bastante presente na linguagem do trabalhador do campo. Equivale a 

mensurar sem instrumentos, apenas com as impressões visuais. 
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 Desse modo, até mesmo as terras livres que, no regime anterior, estavam 

sujeitas a simples ocupação, só teriam aquisição legítima através da compra. 

É o que abre um longo período de conflitos fundiários até hoje não encerrado, 

pois as outras formas de aquisição da terra tornaram-se automaticamente 

ilegais e sujeitas a contestação judicial, salvo nos casos expressamente 

contemplados nas leis. Seria engano supor que a finalidade da Lei de Terras 

fosse a de democratizar o acesso à propriedade fundiária. (MARTINS, 2010, 

p. 154). 

 

A Lei de Terras foi um instrumento que assegurava um monopólio de classe e interditava 

o acesso do lavrador pobre à terra impedindo-o de trabalhar para si e obrigando-o a trabalhar 

para os grandes proprietários. Homens teoricamente livres, (mestiços filhos de índias e brancos, 

indígenas domesticados e anteriormente escravizados, mestiços de negros e brancos, negros 

libertos e brancos empobrecidos) que devido ao regime de exclusão de propriedade fundiária 

permaneciam nas fazendas como moradores de favor, tinham permissão de cultivar as terras 

limítrofes das fazendas para subsistência, mediante a cobrança de dias de serviço pelos 

fazendeiros. Cabe lembrar que nesse período começa-se a incentivar a imigração de colonos, 

para prover as lavouras de café. Estes também tiveram seu acesso à terra dificultada, se 

mantendo como força de trabalho para as fazendas de café. Morissawa (2001), afirma que a 

partir de 1870 aumentou-se a imigração de colonos europeus que viam no Brasil uma saída para 

sua pobreza, sendo que grande parte eram camponeses sem terras. Muitos já chegavam ao Brasil 

endividados, pois os fazendeiros que lhes pagavam as despenas de viagem e forneciam a 

alimentação descontavam dos parcos salários mantendo-os em condição análoga a escravos. 

A Lei de Terras cooperou com o desenvolvimento capitalista na medida em que impediu 

o acesso à terra de uma importante parcela da população, criando condições para que estes 

trabalhadores estivessem disponíveis para as necessidades do capital. (SILVA et al., 1980; 

MARTINS, 2010). “A propriedade fundiária se generalizou como propriedade absoluta; 

consequentemente, a terra em si mesma se universalizou como equivalente de mercadoria. 

Portanto, como empecilho à livre ocupação, como instrumento de coerção do trabalho.” 

(MARTINS, 2010, p. 178). 

Segundo Dias (1978) a estrutura econômica brasileira se caracterizou por ciclos de 

atividades agrícolas: o ciclo do açúcar que eclodiu com maior  intensidade na região nordeste, 

se mantendo como principal fonte econômica durante cerca de 200 anos (1550- 175); o ciclo 

do fumo e do algodão cultivado entre o sertão e a zona canavieira (1750-1820); a extração do 

látex na região amazônica, também chamado do ciclo da borracha (1840-1902); a partir de 1830 

o ciclo do café na região centro-sul. Outras atividades também tiveram importante destaque em 
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algumas regiões como: o cacau na região sul do Estado da Bahia; o sisal nas zonas áridas do 

Nordeste o trigo e a soja no sul do país. Todas essas atividades tinham em comum a manutenção 

das grandes propriedades, produção orientada para o mercado, força de trabalho dependente e 

a monocultura. Afirma ainda que as riquezas produzidas por essas culturas não estavam abertas 

para todos que desejassem participar, fatores como acesso a favores e privilégios do Estado, 

bem como as necessidades de investimentos em equipamentos e mão de obra, resultou em um 

processo de concentração dos meios de produção nas mãos de poucos.  

Germane (2010) afirma que para transformar a estrutura fundiária é necessário romper 

com a estrutura de poder que estabelece a relação entre os diversos (e por vezes antagônicos) 

grupos sociais que reivindicam a posse da terra (comunidades quilombolas8, fundos e feixes de 

pastos9, trabalhadores rurais sem-terra etc.). A alta concentração da propriedade da terra 

também revela as contradições e a ordem que embasam as tensões e conflitos que 

historicamente marcam o campo brasileiro. Assim, dimensionar o montante de terras devolutas 

é um trabalho árduo, no entanto, os movimentos sociais sempre descobrem estas terras, que 

muitas vezes estão ocupadas por pretensos proprietários. A autora ressalta ainda que as questões 

territoriais expressam relações de poder marcadas pelos enfrentamentos entre os que detêm 

grandes extensões territoriais e os grupos sociais que lutam para entrar ou permanecer na terra.  

 

Sem dúvidas, o Estado é o grande agente da produção do espaço e atua, entre 

outras formas, através de suas políticas públicas. Com relação à política 

fundiária, quem vive, estuda e acompanha sua atuação consegue ver a 

criatividade e os esforços empreendidos, a cada período, para garantir, não o 

acesso á terra aos grupos sociais demandantes, mas, ao contrário, para garantir 

a manutenção e o fortalecimento dos grupos que já detém grande parte das 

terras e de suas alianças com outros setores capitalistas. A despeito do I e II 

Plano Nacional de Reforma Agrária o que se tem visto são ações pífias que, 

longe de atender as metas a que se propõem, confluem em ações que se 

caracterizam como de contra-reforma agrária. (GERMANI, 2010, p. 18). 

 

                                                           
8São comunidades rurais com a maioria dos habitantes negros, estes possuem laços de consanguinidade e de 

familiaridade, que permitem a utilização das áreas de forma individual e coletiva. A maioria destas comunidades 

não possuem registros escritos e suas historias são transmitidas oralmente demostrando que, entre as diversas 

formas de acesso a terra, os quilombos foram as mais frequentes, por constituir-se em uma manifestação de 

insubordinação ao modelo escravocrata. (AMORIM; GERMANI, 2005). 
9 Fundo de Pasto é uma experiência de apropriação de território típico do semi-árido baiano caracterizado pelo 

criatório de animais em terras de uso comum, articulado com as áreas denominadas de lotes individuais. Os 

grupos que compõem esta modalidade de uso da terra criam bodes, ovelhas ou gado na área comunal, cultivam 

lavouras de subsistência nas áreas individuais e praticam o extrativismo vegetal nas áreas de refrigério e de uso 

comum. São pastores, lavradores e extrativistas. São comunidades tradicionais, regulamentados internamente 

pelo direito consuetudinário, ligados por laços de sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio) formando 

pequenas comunidades espalhadas pelo semi-árido baiano. (ALCÂNTARA; GERMANI, 2009, p. 13). 
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Desta forma a estrutura fundiária brasileira se mostra resistente a grandes alterações, e 

permanece perpetuando os conflitos e embates pelo acesso à terra bem como as desigualdades 

no campo. Compreender esta estrutura é uma etapa fundamental no estudo das formas de 

ocupação da terra no Brasil e das estratégias de resistência desenvolvidas pelos movimentos 

sociais em luta pela terra. 

Mesmo com as violências no campo e um Estado que favoreceria os latifúndios, a 

história dos trabalhadores no Brasil sempre foi marcada pela resistência e organização política, 

jamais aceitaram a opressão e a pobreza sem lutar. Assim diversas formas de resistências foram 

desencadeadas ao longo do tempo, sendo caracterizadas por alguns autores como: Messiânicas; 

Espontâneas e localizadas; e lutas organizadas em que os trabalhadores do campo se 

articulavam enquanto classe.  

As lutas messiânicas eram marcadas por um líder messiânico ligado a seus seguidores 

pela fé, os exemplos mais conhecidos dessa luta por terra foi Canudos na Bahia, a Guerra do 

Contestado entre Paraná e Santa Catarina. Ambas foram travadas por camponeses 

empobrecidos que foram violentamente exterminados e reprimidos pelo Estado. As lutas 

radicais espontâneas e localizadas se caracterizam por resistência de posseiros em diversos 

territórios a expulsão por latifundiários, de terras devolutas geralmente griladas também 

marcadas pela violência do Estado e dos “jagunços” contratados por latifundiários. As lutas 

organizadas se evidenciaram no período de 1954 sendo reprimidas na ditadura de 1964 

(FERNANDES, 2000; MORISSAWA, 2001; STEDILE; FERNANDES, 2005). 

De acordo com Paula e Gediel (2017), as revoltas de Cabano e de Canudos são 

experiências que no imaginário popular foram libertárias, mas nos noticiários são apresentadas 

como barbárie e atraso coletivo. Em 1835 como resultado da expropriação da terra e da 

crescente pauperização no campo os trabalhadores sem terras do Pará se rebelaram contra a 

escravidão e a miséria. Os negros, mestiços e índios se articularam e realizaram uma marcha 

do campo para a cidade, tomando a cidade de Belém. Após resistir a duas tentativas de retomada 

da cidade pelas tropas do Império, os cabanos foram derrotados e massacrados. 

A insurreição de Canudos (1896-1897) trouxe uma experiência igualitária, inclusiva e 

visionária que prezava pela posse coletiva da terra, ausência de imposto e a resolução de 

conflitos sem a intervenção do Estado. A comunidade era habitada por ex. escravos, índios, 

camponeses desempregados, artesões, migrantes e pequenos proprietários de terra. (PAULA; 

GEDIEL, 2017). Para Fernandes, (2001) esse foi um movimento que não se submeteu a ordem 

coronelista e latifundiária, por isso foram considerados inimigos de guerra do Estado. Os 

camponeses acamparam na fazenda Canudos em 1893 modificando o nome do território para 
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Belo Monte. O acampamento se organizava economicamente por meio do trabalho cooperado, 

fato que contribuiu para a consolidação da comunidade. O trabalho coletivo e o 

desenvolvimento da produção familiar possibilitavam a garantia de um fundo comum para 

assistir uma parcela da população, principalmente os velhos e desvalidos, que não tinham como 

subsistir com sua força de trabalho. Acusados de defender a volta da monarquia mais de 10 mil 

camponeses foram atacados por expedições militares. Resistiram durante um ano até que todos 

os defensores de Canudos foram exterminados. 

 

Esta guerra representou o desdobramento das disputas pelo poder, entre 

os coronéis e o governo. Derrotar Canudos significava mais força 

política entre militares e civis, ligados ao interesse da economia da 

monocultura cafeeira. Para os sertanejos, combater os republicanos, 

tinha, antes de mais nada, o sentido de lutar contra os inimigos dos 

trabalhadores: os fazendeiros e os militares. (FERNANDES, 2001, p. 

3)  

 

No século XX a ideia de modernidade, não se realizou no Brasil e a atuação do Estado 

continuou cooperando para a manutenção da estrutura agrária, incrementando-a com uma 

pretensa modernização do campo, que se mostrou uma modernização conservadora. Em 

contrapartida ocorreu insurgências e levantes populares em todo o território brasileiro. Assim, 

o período ente 1940 e 1964 foi marcado pelo ressurgimento da luta organizada pela terra, 

articulada pelas associações e sindicatos dos trabalhadores rurais. (PAULA; GEDIEL, 2017) 

Os principais movimentos que travaram as lutas organizadas foram a União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas (ULTAB), o Movimento dos Agricultores Sem Terras 

(Master) e as Ligas camponesas. A ULTAB foi criada pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

em 1954 e tinham como função coordenar as associações camponesas e criar condições para 

uma aliança entre camponeses e operários. O Master surgiu no final da década de 50 no Rio 

grande do Sul a partir da resistência de 300 famílias de posseiros, posteriormente se espalhando 

pelo estado e alcançando agricultores sem terras, assalariados rurais, parceiros, peões e 

pequenos proprietários. O Master iniciou os acampamentos como forma de organizar suas ações 

e formas de luta para entrar na terra. (FERNANDES, 2000; MORISSAWA, 2001). 

As Ligas Camponesas surgiram no Cenário político por volta da década de 1950 tendo 

a sua frente Francisco Julião, que também fazia parte da liderança do PCB. A crise da cana de 

açúcar no Nordeste induziu os senhores de engenho a arrendar suas terras e viver dos recursos 

provenientes delas. Com a Segunda Guerra Mundial a demanda pelo açúcar e o preço do 

produto voltou a crescer o que ocasionou a expulsão de muitos arrendatários das terras, bem 
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como intensificou os trabalhos forçados e mal remunerados nas usinas. Assim como forma de 

resistência dos trabalhadores rurais a expulsão de terras, surge no Nordeste as Ligas camponesas 

que, posteriormente se espalhou eu outras regiões.  

As Ligas se fortaleceram denunciando as situações de espoliação e organizando os 

trabalhadores rurais para resistir, alcançando treze estados e pautando a discussão pela Reforma 

Agrária com o lema “Reforma Agrária na lei ou na marra”. Como forma de estratégia e pressão 

utilizou-se pela primeira vez a prática de ocupação de terras. Também foram realizados vários 

encontros e congressos de extrema importância na formação de uma consciência camponesa, 

no sentido da luta por uma reforma agrária que significasse uma real e efetiva distribuição de 

terras. As Ligas eram consideradas independentes, apesar de receber influência tanto da Igreja 

quanto de ex- militantes do PCB. (MORISSAWA, 2001; PAULA; GEDIEL, 2017). 

Em 1961 a ULTAB realizou o I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas, nele a proposta de reforma agrária defendida pelas Ligas Camponesas “na lei ou na 

marra” ganhou espaço político superando a proposta do PCB que visava o trabalho assalariado 

buscando promover a sindicalização, legislação trabalhista, campanha salarial, acesso a 

previdência etc. Assim a disseminação das leis trabalhistas e a criação dos novos sindicatos de 

trabalhadores rurais, foram protagonizadas pelos grupos de sindicalistas católicos e os 

comunistas. Esse foi um marco na história da formação camponesa no Brasil, impulsionando 

às lutas no campo e pressionando o governo que, em 1962 aprovou a regulamentação da 

sindicalização rural. 

A disputa pela representação profissional dos trabalhadores do campo como ator político 

provocou a consolidação expansiva do sindicalismo camponês, com a criação da Federações 

estaduais e da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) em 1963. As Ligas 

Camponesas em paralelo às organizações próximas ao PCB na ULTAB, juntamente com o 

pânico que se alastrou entre a classe proprietária devido os rumos da Revolução Cubana, 

também deu impulso para o Parlamento votar o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. 

(FERNANDES, 2000; PAULA; GEDIEL, 2017). 

Morissawa (2001), ao tratar da luta pela terra traça um panorama desse processo 

abordando algumas questões de dimensão política conjuntural e organizativa, demostrando as 

estratégias de luta dos trabalhadores e respostas do Estado no decorrer da história. Afirma que 

o “crack” da bolsa de Nova York atingiu os cafeicultores instalando uma crise de 

superprodução, criando um ambiente que facilitou a entrada de Getúlio Vargas no poder. O 

governo Vargas continuou uma política de favorecimento dos cafeicultores e ao mesmo tempo 

iniciou um processo de industrialização. Já na década de 60 após a renúncia do presidente Jânio 
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Quadros, assumiu seu vice João Goulart. Este exercia uma política mais progressista e de não 

repressão aos movimentos sociais, o que favoreceu a efervescência das lutas camponesas e 

operárias.  

O governo propôs reformas de base que previa a reforma agrária e outras medidas 

capazes de mexer nas estruturas econômicas e sociais. O plano de Reforma Agrária do governo 

João Goulart previa a desapropriação de 100 quilômetros das laterais de todas as rodovias 

federais. O governo desapropriaria terras improdutivas, ou seja, terras de latifundiários que 

mesmo sendo donos não as utilizavam, e distribuiria aos trabalhadores do campo. Estas ideias 

faziam parte do plano de desenvolvimento brasileiro do ministro Celso Furtado, que já havia 

criado no nordeste a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), para cuidar 

da reforma agrária e financiar a industrialização dessa região. Temendo uma revolução 

socialista no Brasil a elite brasileira e os latifundiários procuravam derrubar o governo de Jango, 

fato que veio a ocorrer em 1964 com o golpe militar que perdurou por 20 anos sufocando os 

movimentos sociais. (MORISSAWA, 2000). 

Desta forma os latifundiários juntamente com as estruturas estatais reagiram aos 

movimentos sociais com o uso da violência e deslegitimação das organizações. Assim o Partido 

Comunista foi declarado ilegal, caindo na clandestinidade e muitos sindicatos foram fechados. 

Nesse contexto os governos do regime militar empreenderam algumas ocupações de terra 

denominadas por eles de fronteiras agrícolas. Estas medidas serviram para aplicar 

investimentos em áreas em que o capital ainda não havia se estruturado. Para conter as 

reivindicações agrárias houve uma intervenção na questão da propriedade em desfavor dos 

trabalhadores rurais, implantando-se a estratégia da política do medo, da desconfiança e da 

perseguição. Lideranças populares foram presas, assassinadas e forçadas a se exilarem, 

resultando na desmobilização. A violência estatal e sistemática reduziu a questão agrária e 

fundiária a uma questão política negligenciada. (PAULA; GEDIEL, 2017). 

Conforme já citado anteriormente o período da ditadura militar veio suprimindo as 

mobilizações dos trabalhadores. Os projetos de desenvolvimento do Governo ditatorial, 

aumentou a desigualdade social e a concentração de renda, conduzindo uma boa parte da 

população à miséria, intensificando a concentração fundiária e o êxodo rural. Em nome da 

modernização aumentou os problemas políticos e econômicos do país. A industrialização e 

mecanização do meio rural juntamente com a modernização tecnológica de alguns setores 

aumentou o número de trabalhadores assalariados e produziu um novo personagem em luta pela 

terra e pela reforma agraria, ‘o boia’ fira. (FERNANDES, 2000). 
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Nos meados da década de 60 os conflitos fundiários intensificaram-se e o governo 

respondeu militarizando o problema da terra. Criou o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-

Tocantins (GETAT) e o Grupo Executivo do baixo Amazonas (GEBAM) que eram utilizadas 

tanto para administração dos conflitos, como para prisão dos trabalhadores do campo 

revoltosos. Posteriormente a Superintendência da Política Agrária (SUPRA), criada pelo 

governo Goulart foi substituído pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o  

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA), que seriam os órgãos governamentais 

responsáveis pelas questões referentes à terra no Brasil. Em 1969 foi criado o Grupo 

Intermitente de Trabalho sobre a Reforma Agrária (GERA). (FERNANDES, 2000). 

Em 1970 os militares acabaram com o IBRA e com o INDA e criou o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Como forma de controle além da violência, também 

criou-se o Fundo de Assistência ao Trabalhador rural (Funrural), que garantia aposentadoria de 

meio salário para os trabalhadores. Foi delegado aos sindicatos (os que não foram fechados) a 

responsabilidade pelas atividades burocráticas, fato que os descaracterizou. Foi também 

decretado a primeira Lei de Reforma Agraria no Brasil denominada de Estatuto da Terra. 

Embora o estatuto tenha sido muito bem elaborado jamais foi implantado. Foi utilizado para 

desarticular as lutas sociais e conflitos de terras, resumindo-se a criação de projetos de 

colonização que tiravam os trabalhadores de seus territórios muitas vezes para locais já 

ocupados por indígenas, posseiros ou empresas. Os núcleos de povoamento do governo podiam 

ser estatais ou geridos por empresas privada. (MORISSAWA, 2001). 

 

Nos anos 70 o governo federal iniciou vários projetos de colonização, 

principalmente, na Amazônia e no Centro-Oeste, em conjunto com 

empresas privadas e órgãos públicos. A colonização foi imposta como 

forma de controlar a questão agrária sem fazer a reforma agrária. 

(FERNANDES 2000, p. 45). 

 

Um fator que contribuiu para a continuidade da luta mesmo com a ditadura foi a 

participação da igreja Católica, como articuladora de muitas experiências que construiriam uma 

nova realidade no campo. Embora tenha comungado com o golpe Militar, temendo a 

instauração de um modelo socialista no Brasil, contraditoriamente dentro desta instituição se 

forjou uma corrente religiosa progressista, baseada na Teoria da Libertação10, que deu origem 

a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975. Nesse período as lutas estavam concentradas 

                                                           
10 Movimento religioso muito vinculado às lutas populares que buscou, nas análises socialistas, especialmente no 

marxismo, o escopo material para as suas análises sociais e econômicas. (MENEZES, 2007, p. 331). 
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em três frentes que abrangiam: as reivindicações dos assalariados por melhores condições de 

trabalho e salários; a resistência dos posseiros contra a grilagem dos latifundiários e grandes 

empresas capitalistas; e as lutas dos sem  terras, no final da década de 70, realizando ocupações, 

acampamentos e caminhadas em prol da conquista da terra. (FERNANDES, 2000; 

MORISSAWA, 2001; STEDILE; FERNANDES, 2005). 

Garcia (2003) afirma que após o decreto do ato institucional de Nº 5 (AI-5) na década 

de 60, que atingiu as liberdades mais fundamentais e intensificou as práticas de tortura de 

adversários, as hierarquias eclesiásticas começaram a criticar a ditadura e se preocupar com a 

situação da classe popular do campo e da cidade. Esta mudança foi impulsionada também pela 

concorrência com as igrejas pentecostais que cresciam. A criação das Comunidades Eclesiais 

de Base (CEBs) em todo país e as discussões desses grupos ocasionam muitas iniciativas de 

mobilizações populares por condições de vida mais dignas. Com a criação da CPT em 1975 o 

trabalho de mobilização entre os camponeses se tornou sistemático.  

De acordo com Paula e Gediel (2017) os setores da igreja que se distanciaram do regime 

militar, tornaram- se refúgio para lideranças perseguidas que por meio de seus agentes 

implantou o projeto das CEBs. Dentro da CEBs nasceu a CPT como principal espaço de 

organização para ocupações de terras. Esta organização é considerada uma das responsáveis 

pelo nascimento dos movimentos do campo, sendo que, muitas lideranças vivenciaram 

experiências comunitárias das CEBs. Segundo Garcia (2003) a CPT atuou como fonte 

autônoma de mobilizações camponesas combatendo contra despejos de posseiros, 

desapropriação de fazendas e como auxiliar do sindicalismo. Um aspecto que contribuiu para a 

consolidação dessa organização foi a sua disposição para aglutinar forças com outras 

perspectivas religiosas, estimulando os trabalhadores a superarem as diferenças e se 

organizarem nacionalmente. 

 

Nota-se que, mesmo não-católicos como estudantes, intelectuais, 

militantes políticos, além de adeptos das mais diversas religiões, viram, 

na nova ação da Igreja Católica, um espaço seguro para retomar as 

tentativas de mobilizações populares; não foram poucos os que saíram 

das prisões para se integrarem em trabalhos juntos a setores populares 

através das CPTs e das CEBs. (GARCIA, 2003, p. 178) 

 

A Igreja, sobretudo no Norte e Nordeste, deu impulso a criação de diversas associações 

de direitos humanos devido constatação de altos níveis de violência e impunidade nos conflitos 

rurais no Brasil. Nos meados dos anos 70 e início dos anos 80, os boletins da CPT e Comissão 

Indígena Missionária (Cimi), e também das dioceses espalhadas pelo Brasil, era por vezes a 
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única fonte de informação sobre a violência no campo em muitos territórios. Em reação as ações 

desenvolvidas, o governo tentou dissociar a “Igreja verdadeira” da “Igreja comunista” buscando 

apoio do Vaticano, no entanto não obtiveram sucesso. 

A partir de 1981 a CPT começou a promover debates e encontros com as diversas 

lideranças de luta pela terra no país, o que resultou no 1º Encontro Nacional dos trabalhadores 

Sem Terra, ocorrido em 1984 no Paraná. Estavam presentes representantes da Bahia, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Espirito Santo, Pará, 

Goiás, Rondônia, Acre e Roraima. Estavam também representantes da Associação Brasileira 

de Reforma Agrária (Abra), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Cimi e a Pastoral 

Operária de São Paulo. Demonstrando a união entre campo, cidade, indígena e intelectual em 

torno da criação de um movimento de luta pela terra unificado nacionalmente. (MORISSAWA, 

2001). 

Findado o período da ditadura os cidadãos brasileiros demonstravam grades esperanças 

no novo governo civil. Em 1985 o presidente Tancredo Neves, eleito indiretamente pelo 

Congresso Nacional morreu antes de tomar posse, assumindo em seu lugar o vice-presidente 

José Sarney. O tema da reforma agrária voltou a ser discutido. Em 1985 o Incra entregou às 

lideranças políticas o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que beneficiava posseiros, 

parceiros, arrendatários, assalariados rurais e mini fundiários. Objetivava aplicar o Estatuto da 

terra e viabilizar a reforma agrária no governo Sarney, assentando 1,4 milhão de famílias. 

(MORISSAWA, 2001). 

O PNRA foi aprovado através do Decreto 91.766, no entanto sofreu grandes alterações 

que o tornou impraticável. A causa dessa derrota foi à reação dos grandes proprietários que 

trataram de se organizar criando a União Democrática Ruralista (UDR). Para impedir a 

realização da reforma agrária, esta organização pressionava o governo e noticiava pelo Brasil 

que as desapropriações de terras incluíam propriedades produtivas e de qualquer tamanho, fato 

que criou um clima de oposição. A UDR também conseguiu impor emendas na Constituição 

que fizeram o Estatuto da Terra regredir. Antes, pela lei, qualquer latifúndio podia estar sujeito 

a desapropriação. Eles criaram e conseguiram aprovar a categoria “latifúndio improdutivo” para 

burocratizar, questionar e impedir os avanços da reforma agrária. Isso porque o conceito de 

“improdutivo” é amplo e complexo, dando margem a que os latifundiários recorram e impeçam 

a desapropriação. (MORISSAWA, 2001; FERNANDES, 2003). 

Em 1989 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República. O Partido dos 

Trabalhadores (PT) concorreu com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), ficando em 

segundo lugar. Foi eleito o presidente Fernando Collor, que sofreu impeachment em outubro 
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de 1992, pelo Congresso Nacional, devido acusações de corrupção. Collor foi substituído pelo 

vice-presidente Itamar Franco. Nesse período foi aprovada a Lei Agrária (Lei 8.629), conforme 

havia sido deliberado na constrição de 1988. Assim as propriedades rurais brasileiras foram 

classificadas em minifúndio, pequena propriedade, médias propriedades, grandes propriedades. 

Passaram a ser denominadas grandes propriedades produtivas, as que produziam acima da 

média regional e as improdutivas as que produzem abaixo da média. As consideradas 

improdutivas se tornaram sujeitas a desapropriação para fins de reforma agrária. 

(FERNANDES 2003; MORISSAWA, 2001) 

Nas eleições presidenciais de 1994 e 1998, o PT novamente lançou a candidatura de 

Lula, no entanto em ambas, Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi eleito presidente. No 

primeiro mandato do governo FHC a reforma agrária era abordada como forma de 

desenvolvimento da agricultura familiar, o governo afirmava que não havia mais latifúndios no 

Brasil, logo então não existiam famílias sem terras, sendo necessário assentar apenas as famílias 

acampadas. Contudo, com os massacres de Corumbiara, no Estado de Rondônia, e de Eldorado 

dos Carajás o presidente se viu obrigado a reconhecer os problemas agrários.  Em combate a 

estratégia de ocupação adotadas pelo MST, FHC anunciava para todo o Brasil que tinha feito a 

maior reforma agrária do país, no entanto não falava dos pequenos proprietários que haviam 

perdido suas terras para os bancos. Em seu segundo mandato FHC utilizou da repressão e da 

criminalização da luta pela terra desenvolvendo uma política de mercantilização da terra. Foram 

criadas medidas provisórias que impediam o assentamento das famílias participantes de 

ocupações e determinava a não vistoria de terras ocupadas por dois anos, caso o território tenha 

sido ocupado por mais de uma vez, seria vedado a vistoria por um período de quatro anos.11 

(FERNANDES, 2003; CARTER, 2010). Desta forma o governo deixou nítido sua defesa pela 

propriedade privada, coibindo o MST e quaisquer outros movimentos sociais que ousassem 

utilizar a ocupação como ferramenta de luta pelo direito à terra, retardando o processo de 

desapropriação dos grandes latifúndios e penalizando os trabalhadores rurais sem-terra. 

Também como mecanismo de desmobilização da luta por terra o governo implantou 

uma reforma agrária de mercado, com o apoio do Banco Mundial, implantando como política 

de crédito o Banco da Terra, que financiava a compra de terras e criação de assentamentos. 

Política que cresceu no segundo mandato de FHC em detrimento das desapropriações. Essa 

proposta visava retirar do Estado a função de agente mediador do processo de mudança da 

                                                           
11 MPV 2.027-38/2000 (MEDIDA PROVISÓRIA) 04/05/2000. Disponível no site do Senado Federal do Brasil. 

< http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.027-38-

2000?OpenDocument >. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.027-38-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.027-38-2000?OpenDocument
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estrutura fundiária, transferindo a responsabilidade para a sociedade civil. Dessa forma os 

trabalhadores deveriam se organizar em associação voltada para a compra de terras através de 

empréstimos de uma agência financiadora determinada pelo governo que, por sua vez pagaria 

à terra a vista ao vendedor e a associação assumiria o débito. A política de crédito especial para 

a reforma agrária, criada durante o governo Sarney, foi extinta juntamente com a política de 

assistência técnica. (FERNANDES, 2003; CARTER, 2010). Desta forma, muitas famílias 

assentadas foram prejudicadas, pois a transferência de responsabilidade ao trabalhador 

empobrecido e a negação de assistência técnica provocou um grande endividamento e falta de 

condições de permanência e cultivo da terra, em contrapartida beneficiou os latifundiários, aos 

quais terras não passam de negócios.  

Os interesses políticos que levaram Fernando Henrique à presidência visavam a 

implementação do projeto neoliberal. Assim, as ações desenvolvidas são focalizadas e de alívio 

da pobreza rural, sem pretensão de desenvolver uma reforma estrutural. No início desse governo 

a reforma agrária estava vinculada ao Programa Comunidade Solidária, denotando seu caráter 

assistencialista. Assim os programas que marcaram esse período foram a "Reforma Agrária 

Solidária", que pretendia financiar a compra de terras para quinze mil famílias do Ceará no 

período de quatro anos. Posteriormente foi criado o Banco da Terra, expandindo-se para outros 

territórios. Com a crise do Real no final de 1998 o banco acabou demorando mais de dois anos 

para liberar o empréstimo. Dessa forma, no final do ano 2000, o recurso não foi direcionado 

para o Banco da terra e sim para outro programa, “o Crédito Fundiário de Combate à Pobreza 

Rural”. (PEREIRA; SAUER, 2011). 

De acordo com Martins (2003) algumas organizações políticas, mas especificamente o 

MST e a CPT, realizaram pressões legítimas sobre o Estado no governo Fernando Henrique 

Cardoso, sendo responsáveis pelo avanço na resolução de demandas denunciadas, no entanto 

essa postura foi assumida com um cunho político partidário. Assim no governo Lula que se 

iniciava, o autor previa a inversão nessa relação, pois certamente seriam nomeados para as áreas 

das políticas sociais membros dos movimentos sociais. A presença do MST em setores 

burocráticos do Estado resultaria em uma paralisia de iniciativa, resistência passiva e cooptação 

dos setores radicais da reforma. Afirma ainda que no que tange a reforma agrária o governo do 

PT não seria efetivo, pois possuía reduzido domínio sobre programas nesse âmbito, o que 

tornaria difícil ter algum apontamento dissociado do MST e outros movimentos. Como 

historicamente o PT, MST e a CPT sempre polarizaram a questão fundiária em uma luta do 

bem e do mal, em que o Estado representava o mal, no governo Lula o PT certamente ocupou 

a posição demonizada, sem ter condições de cumprir as expectativas construídas ao longo dos 
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anos. Desta forma, através da aliança com os partidos de direita, defensores dos ruralistas 

provavelmente reproduziria o programa de reforma agrária de Fernando Henrique Cardoso.  

O programa de governo de Lula sofreu mudanças substanciais desde as eleições de 1989 

até 2002 no que tange a Reforma Agrária. Não foi incluso no programa a meta de famílias a 

serem assentadas até 2006, a estrutura fundiária concentrada não foi mencionada e as críticas 

ao sistema latifundista foram retiradas. Adotando um discurso ameno e conciliador, enfatiza 

um plano desenvolvimentista com o objetivo de recuperar os assentamentos, implantar novos e 

implementar políticas básicas de crédito, infraestrutura, educação, capacitação técnica e 

comercialização. (FERNANDES, 2003). Estas modificações demostram um gradativo 

abandono da radicalidade do PT e sua disposição em abrir concessões para as classes 

dominantes e dar continuidade a um modelo político econômico neoliberal, em nome de 

alianças políticas que assegurasse a possibilidade de eleição de seu candidato.  

No ano de 2003 Lula foi eleito como presidente pelo PT, com amplo apoio dos 

movimentos sindicais e camponeses. Os trabalhadores enfim renovaram a esperança em uma 

reforma agrária capaz de provocar transformações na estrutura fundiária, considerando que o 

PT em sua trajetória, sempre se aproximou e apoiou os movimentos sociais de luta pela terra. 

De certo os movimentos obtiveram mais espaços de diálogo com o governo, no entanto não 

foram obtidos resultados mais efetivos e eficazes nesse período. Os movimentos camponeses 

obtiveram uma maior abertura para participação dentro da estrutura do Estado, indicando nomes 

para cargos no Incra e no Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Formou-se uma 

equipe especializada, para a elaboração do II Plano de Reforma Agrária, que também contou 

com integrantes ruralistas. (FERNANDES, 2003; PENA; ROSA, 2015). 

Nesse período os acampamentos atraíram um maior quantitativo de pessoas, que devido 

a promessa de reforma agrária pacífica do presidente, procuravam fugir do desemprego nas 

cidades. Os ruralistas reagiram e com o apoio da mídia, mobilizaram-se através da UDR para 

conter a possibilidade de uma política agrária mais progressista, pressionando o governo para 

criminalizar as ações dos movimentos em luta pela terra, alegando que as práticas de ocupação 

configuram crime contra o direito à propriedade. Dessa forma, a primeira desapropriação 

realizada pelo governo Lula foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob o pretexto 

de irregularidade na vistoria. Aumentou-se também a violência no campo12. No ano de 2003 o 

Incra tentou solucionar os conflitos dialogando, visando romper com as medidas repressivas 

                                                           
12 Para maior aprofundamento consultar o caderno Conflitos no campo Brasil 2003. Disponível em: < 

https://cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/247-conflitos-

no-campo-brasil-2003 >. 

https://cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/247-conflitos-no-campo-brasil-2003
https://cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/41-conflitos-no-campo-brasil-publicacao/247-conflitos-no-campo-brasil-2003
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vigentes no governo FHC. Pressionado pelo PT, Lula substituiu o presidente do Incra por um 

assessor parlamentar do referido partido. Com isso pretendia demostrar para os movimentos 

sociais do campo e para os ruralistas, o controle político sobre os conflitos fundiários. 

(FERNANDES, 2003). 

 Cunha (2016) fez uma análise da Reforma Agrária e políticas públicas voltadas para o 

campo nos governos FHC, Lula e Dilma, apontando a influência do capital financeiro nas 

tomadas de decisões nesses períodos. O autor afirma que no Brasil a hegemonia do capital 

financeiro especulativo é causa da exploração dos recursos naturais pelos setores exportadores 

de produtos agrícolas, minerais e energia, promovendo a mercantilização dos bens da natureza 

por vezes expropriando comunidades tradicionais por meio de violência física e simbólica. Esse 

modelo compromete as políticas públicas voltadas para os trabalhadores do campo e permanece 

se utilizado do Estado nesse processo. Durante o governo petista o projeto destes setores foi 

levado a cabo, pois a “agro- minero- exportação” tem ocupado uma posição privilegiada 

resultante do “sucesso estratégico” alcançado na base econômica, se impondo como modelo 

prioritário do desenvolvimento econômico- ambiental. Ao longo da história do Brasil o Estado 

sempre favoreceu o latifúndio, no entanto o autor destaca o período da ditadura e do governo 

petista como dois momentos em que essa prática se destacou. Afirma ainda que a política do 

governo FHC e de Dilma combinaram a ampliação do mercado interno de massas e as grandes 

obras de infraestrutura, beneficiando os setores de energia, mineração e agronegócio.  

Lula e Dilma inovaram massificando os programas sociais, valorizando o salário 

mínimo e financiando as fusões e internacionalização de corporações nacionais, com destaque 

em alimentos e agrocombustíveis, setor baseado no agronegócio e responsáveis pelo aumento 

do latifúndio, também aumentou a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. No período do 

governo Lula houve um aumento da concentração fundiária e elevou-se o grau de ociosidade 

das grandes propriedades, fato percebido em todo país, porém mais intenso na Amazônia Legal, 

região marcada pela expansão das fronteiras agropecuária, mineral e energética. O Estado com 

projetos de infraestrutura e incentivo à produção de commodities minerais de energia e 

agrícolas no Norte, contribuiu para a expansão do cultivo da soja, dendê, eucalipto etc. sobre 

território amazônicos além dos já ocupados por empresas do agronegócio (Cargil, Monsanto 

etc.). Outro fator que corroborou para a concentração fundiária foi o mercado te terras privadas. 

Dessa forma a democratização da terra mais uma vez foi descartada como um caminho para o 

desenvolvimento econômico e social. (CUNHA, 2016). 

O Incra e o MDA, órgãos responsáveis pela regulação agrária no país, o MDA 

ultimamente responsável pela agricultura familiar, setor que fornece 70% dos alimentos 
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consumidos no país, foram sendo sucateados pelo Estado, fato que pode ser analisado através 

do pouco investimento de recursos. Em 2015 o MDA recebeu R$ 22 bilhões, apenas 14% do 

financiamento destinado ao conjunto do agro, enquanto o setor empresarial recebeu 86% do 

subsidiado crédito agrícola nacional. Apesar do pouco investimento a agricultura familiar é 

responsável por 40% da produção total do campo, 74% da força-de-trabalho empregada, 

ocupando apenas 24% das terras agricultáveis do país. Entre 1985 e 2011, o Incra teve uma 

significativa redução de funcionários, os salários foram rebaixados e a quantidade de demanda 

por servidor aumentou, fato que vem culminando em grande evasão de trabalhadores que 

procuram empregos melhor remunerados. Mesmo sucateados, esses órgãos são responsáveis 

por políticas e programas - Pronaf, PAA, PNA e o Pronera - que favoreceram os trabalhadores 

sem-terra e quilombolas, fomentando a produção e a comercialização de alimentos, ainda que 

não correspondendo a demanda. O desmonte dos órgãos de assessoria técnica e extensão rural, 

por meio da terceirização dos serviços, precarizou ainda mais as políticas públicas voltadas para 

os trabalhadores do campo. Desta forma, o desenvolvimento econômico e sociocultural foi 

dificultado, assim como a produção de alimentos saudáveis e a preservação ambiental. 

(CUNHA, 2016). 

Lima (2017) afirma que os Planos Safra executados pelo governo petista, tanto no 

período Lula, quanto com a presidenta Dilma Rousseff, incluiu créditos bilionários para 

financiar o agronegócio no Brasil. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2016, o Plano 

Safra 2016/2017 destinou R$ 202,88 bilhões para financiar o agronegócio, enquanto a 

agricultura familiar recebeu R$ 30 bilhões.  

Toda a correlação de forças que envolvem as políticas públicas para as populações do 

campo e para a produção agropecuária, historicamente prossegue com práticas que por vezes 

confunde e mistura os interesses individuais com os coletivos. Nesta disputa a classe 

trabalhadora vem tentando criar estratégias de sobrevivência e resistência, entretanto o cenário 

político e econômico, mesmo em um governo dito de esquerda permaneceu favorável as classes 

dominantes, fato que pode ser constatado através dos altos investimentos no agronegócio, os 

ataques aos direitos trabalhistas, as flexibilizações nas leis ambientais etc. O significativo 

número de parlamentares defensores do agronegócio e da concentração de terras tem 

desempenhado o papel de preservar os interesses da elite brasileira. 

Lima (2017) apresenta importantes dados levantados pelo Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar (DIAP), órgão de assessoria parlamentar mantido por sindicatos de 
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trabalhadores brasileiros, nas legislaturas 2012-2015 e 2015-2018, a bancada ruralista contou 

com 160.e 126 senadores e deputados. Lima afirma que os referidos parlamentares: 

 

[...] obtiveram nos últimos anos conquistas consideráveis, tais como a 

aprovação da Lei de Biossegurança; a liberação dos transgênicos por meio de 

Medidas Provisórias; a aprovação do relatório final da CPMI da Terra. Além 

disso, os ruralistas garantiram que o governo mantivesse intacta a Medida 

Provisória que suspende as vistorias nas áreas ocupadas pelos movimentos 

sociais e penaliza os agricultores sem-terra que participam de ocupações. 

 

Outra característica apontada pela autora é a ocupação de postos e cargos estratégicos 

nas comissões temáticas e na mesa diretora da Câmara, possibilitando um controle das 

instâncias de tramitação de projetos e programas relacionados com as políticas públicas para o 

meio rural. Desta forma há uma facilidade de aprovação de projetos de interesse dos ruralistas 

em detrimento de outros considerados desnecessários por esta bancada. No que diz respeito a 

questão partidária, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) é o partido com o 

maior número de parlamentares ruralistas com 38 deputados na 54º legislatura e 49 na 55º, 

seguido pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 22 na 54º legislatura e 16 

na 55º. Embora historicamente o PT tenha se colocado como apoiador dos movimentos em luta 

pela terra, também possui representantes na bancada ruralista com 12 deputados na 54º 

legislatura caindo para 6 na 55º. 

 O governo decidiu não apenas dar continuidade às políticas e programas existentes 

como também ampliar as metas de financiamento. Lula sem criminalizar a luta pela terra e 

contando com o apoio dos movimentos sociais agrários e sindicatos de trabalhadores rurais, 

provocou uma ‘conciliação’ entre a reforma agrária reclamada constitucionalmente e os 

programas de financiamento do Banco Mundial. Em linhas gerais não foram promovidas 

grandes transformações na perspectiva de reforma agrária, o governo promoveu apenas 

algumas reformulações nos itens e condições de financiamento, dando seguimento a programas 

voltados ao mercado, consequentemente não teve sucesso, aumentando o índice de 

inadimplência dos trabalhadores. (PEREIRA; SAUER, 2011). 

Após o golpe político contra a presidenta Dilma Rousseff, iniciado no ano de 2015, 

tomou posse como presidente interino no ano de 2016 o vice-presidente Michel Temer. O então 

presidente Michael Temer adotou um conjunto de medidas que significaram um desserviço à 

população camponesa. A desestruturação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); o 

sucateamento das Ações na área de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater); a suspensão 

do Programa Minha Casa Minha Vida rural; e mudanças na condução da política agrária em 
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favor do agronegócio entre outras medidas, demostraram a falta de interesse do governo em 

investir na agricultura família. (MATTEI, 2017). 

Com a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro no ano de 2018, o cenário para a 

questão fundiária e para o trabalhador do campo nos anos que se seguem, tornam-se ainda mais 

desanimador. O presidente é conhecido por fazer declarações polêmicas a favor da 

criminalização dos movimentos sociais e da repressão dos mesmos com violência, 

considerando as ocupações atos terroristas. Para o campo, posiciona-se a favor da expansão do 

agronegócio, sem demostrar preocupação com o equilíbrio ambiental, afirma ser necessária 

uma reforma na CLT que diminua as folgas remuneradas do trabalhador rural para estimular o 

maior número de empregos. (GALVÃO, 2018; VENAGLIA, 2018; BILENKY, 2018; 

MILANEZ, 2018). Posiciona-se ainda contra a reforma agrária e as demarcações de territórios 

indígenas e quilombolas. Caso o candidato eleito consiga apoio político para dar seguimento a 

suas propostas, pode-se aguardar uma maior concentração de terra, o acirramento da violência 

no campo, avanço do agronegócio, precarização do trabalhado no campo e aumento das 

desigualdades. 

No correr dos 518 anos após apropriação das terras brasileiras pelos portugueses, o 

território passou pelo período da colonização, vivenciou o modelo escravocrata, abriu as portas 

para os colonos europeus, passou por um governo ditatorial, iniciou um processo de 

redemocratização, entretanto a estrutura fundiária se manteve resistente a grandes alterações. 

Em decorrência disto os conflitos e embates pelo acesso à terra e as desigualdades no meio rural 

permanecem e se intensificam. Compreender esta estrutura é uma etapa fundamental no estudo 

da importância do MST para a democratização da terra, bem como as estratégias de resistência 

e lutas desenvolvidas pelo movimento. 

 

3.1 O MST E A LUTA PELA TERRA NA BAHIA  

 

Após o fim da ditadura o Brasil iniciou o período denominado ‘redemocratização 

brasileira’. Com as transformações socioeconômicas vivenciadas na agricultura brasileira, 

decorrente da denominada modernização conservadora que mecanizou boa parte da lavoura 

brasileira, expropriando os trabalhadores rurais de suas terras e expulsando-os do campo para 

as periferias, bem como, a conjuntura política de redemocratização do país,  ocorreu uma 

abertura para o ressurgimento dos diversos movimentos sociais, entre estes  os trabalhadores 

do campo que também começaram a se articular em busca de melhores condições de vida.    
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Em 1979, 110 famílias ocuparam a gleba Macali, no município de Ronda Alta- RS. 

Essas terras já eram alvo de lutas na década de 1960, quando o MASTER organizava os 

acampamentos da região. No ano seguinte ocorreu outro importante acampamento na 

Encruzilhada Natalino, também em Ronda Alta- RS, que conseguiu mobilizar apoio de 

intelectuais, instituições religiosas e políticos. Com a divulgação do Boletim “Sem Terra” que 

posteriormente se tornou o jornal do movimento, os acampados de Ronda Alta divulgavam sua 

luta e solicitaram apoio da sociedade. Apesar da investida do Estado repressor, personalizado 

no Coronel que, por meio da coerção tentava convencer os trabalhadores sem terras a aceitarem 

a proposta de colonização do governo, saindo de sua região para viver no Mato Grosso e Acre, 

os sem terras resistiram às investidas com a esperança de serem assentados no Rio Grande do 

Sul e assim as experiências de ocupação foram se expandindo. (CARTER, 2010; STEDILE; 

FERNANDES, 2005). 

Em 1984 ocorreu O I Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 

que reuniu 80 representantes de 13 estados. Na ocasião foram definidos os princípios 

norteadores, o modelo de organização, reinvindicações, estrutura e formas de lutas. No ano 

seguinte realizou-se o I Congresso Nacional dos Sem Terras. Através dos diversos encontros, 

vinculados a CPT e/ou aos sindicatos de trabalhadores rurais o MST foi se formando. Após as 

diversas discussões os participantes optaram por uma organização autônoma, com o intuito de 

consolidar uma direção política não subordinada a outras instituições e heterônoma, por 

envolver outras organizações políticas (sindicatos, instituições religiosas, partidos políticos 

etc.). Por isso as Liga camponesa é considerada o principal percursor do Movimento dos 

trabalhadores Sem Terra (MST). O caráter popular de organização do movimento, em que 

participam mulheres, crianças, homens, jovens e idosos confere uma singularidade ao 

movimento, compreendendo que a dimensão da luta pela terra requer o envolvimento de todos 

e não reivindica apenas um pedaço de chão, é uma luta diária pela dignidade e pela vida. 

(STEDILE; FERNANDES, 2005). 

 O processo de territorialização do MST aconteceu por meio da construção do espaço 

de socialização política. Os trabalhadores sem-terra organizados realizavam levantamentos da 

realidade fundiária dos municípios e dialogavam com as famílias com o intuído de refletir sobre 

suas vivências com o trabalho. Nesses espaços eram discutidos ainda a conjuntura política e as 

possibilidades de intervenção dos sujeitos em suas histórias. Assim os trabalhadores do campo 

tornaram-se uma potência, de modo que o MST avançou na participação política e na 

capacidade de luta e resistência. O movimento abre espaço para a integração de intelectuais, 
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religiosos, advogados, engenheiros agrônomos, técnicos, administradores e todos que 

desejarem contribuir com a luta. (CARTER, 2010; STEDILE; FERNANDES, 2005). 

 Em seu desenvolvimento, teve como referência os seguintes princípios: luta contra o 

capital; a luta pela terra e pela reforma agrária; a luta por dignidade humana; a luta por justiça, 

baseada nos direitos humanos; luta contra todas as formas de dominação, procurando 

impulsionar a participação igualitária da mulher. Assim, os princípios organizativos prezam 

pela ideia de processo participativo nas ações pela transformação da realidade. O MST seguiu 

ampliando a sua perspectiva de luta que abrange não só a posse da terra, mas as condições de 

permanecer e trabalhar nela, fator que abrange infraestrutura, saúde, educação etc. Até por que 

os latifúndios desapropriados para fim de reforma agrária, por serem improdutivos geralmente 

não possuem saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e lazer etc. Um dos frutos da 

organização para sobrevivência nos assentamentos foi o desenvolvimento do Sistema de 

Cooperativas dos Assentados, que originou a Confederação das cooperativas de Reforma 

Agrária do Brasil (CONCRAB). (FEERNANDES, 2000). 

O MST se organiza em nível nacional, estadual e municipal através das secretarias, 

setores, sistemas, coletivos, núcleos e articulações, modificando-se de acordo com a 

necessidades e desafios que vierem a surgir nesse processo.  Assim, as famílias assentadas e 

acampadas participam democraticamente nos espaços de decisões, organizadas em Núcleos de 

Base que debatem as necessidades de seus territórios. Dos núcleos são retiradas 

coordenadoras/res do assentamento e acampamento, destes também são retirados uma 

Coordenação Regional que por sua vez escolhem as Coordenações Estaduais. Visando a 

participação da mulher as coordenações dos assentamentos presam pela paridade de gênero, 

sendo sempre composta por um homem e uma mulher. (CHAGAS, 2011; MIRANDA; 

CUNHA, 2013). 

No que tange as demandas mais específicas, os assentamentos e acampamentos se 

organizam em setores (Cultura, Saúde, Educação, Produção, Gênero e Relações Internacionais.) 

neles são encaminhadas tarefas de níveis locais e até nacional a depender das demandas do 

território. A Coordenação Nacional é a instancia máxima do MST, sendo composta por dois 

membros de cada Estado eleitos pelo movimento e também um representante de cada setor. 

Dessa forma, o MST dispensa a figura do presidente, tesoureiros e secretários, estimulando a 

participação da base, se firmando como um importante movimento de massas. A forma 

descentralizada de organização do MST colabora para dificultar a repressão aos militantes. 

Outro importante mecanismo de defesa é a ausência de registro jurídico, sendo que para fins 
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contábeis a personalidade jurídica responsável é a Associação Nacional de Cooperação 

Agrícola. (CHAGAS, 2011). 

A disciplina é um princípio lógico do MST, avaliado pelo movimento como essencial 

para a organização, assim como o autocontrole é difundido como atributo necessário aos 

ativistas pois, contribui para manter uma orientação não violenta em relação aos conflitos de 

terra. Stédile chama atenção para a importância do respeito às normas e regras deliberadas 

coletivamente, ressaltando que estas fazem parte da democracia.  Assim, como forma de decisão 

são utilizadas as assembleias deliberativas, nelas adultos jovens e mulheres têm direito a voto 

e as decisões devem ser respeitadas. São também espaços deliberativos: os encontros estaduais, 

realizados anualmente com o intuito de organizar as pautas de luta do ano e definir as instâncias 

representativas estaduais; os encontros nacionais realizados a cada dois anos, onde são 

avaliadas e atualizadas as deliberações do Congresso Nacional; e o Congresso Nacional que 

ocorre a cada cinco anos e é o maior espaço de decisão do movimento. Apesar de ser uma 

organização modelo, também é suscetível a problemas de ação coletiva. (CHAGAS, 2011, 

STEDILE; FERNANDES, 2005). 

O MST segue servindo de exemplo para muitas organizações de base no Brasil e na 

América Latina. Muitas associações populares, incluindo sindicatos de trabalhadores rurais, 

utilizam as táticas do MST e colaboram com as suas ações. No decorrer da história vem 

participando de importantes redes internacionais como o Fórum Social Mundial e a Via 

Campesina, organização presente em diversos países. Sua função na luta pela reforma agrária 

vem sendo alvo de aclamação da esquerda política e de hostilidade pelos conservadores que 

não medem esforços para caracterizar as ocupações em massa, organizadas pelo MST, como 

ato de terrorismo. O movimento também tem participado ativamente do debate relativo às 

interpretações das leis, por meio de uma Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares 

(RENAP), formado por profissionais engajados com a luta pela terra. Dessa forma, tenta 

influenciar as decisões do Judiciário. Uma importante conquista foi a determinação do STJ em 

1996, que distingue as ocupações de terra visando a reforma agrária de atos criminosos. 

(CARTER, 2010). 

O projeto político do MST apresenta claramente uma proposta de sociedade baseada no 

socialismo, criticando a política neoliberal, a privatização dos patrimônios públicos e a 

mercantilização dos serviços de saúde e educação, assumindo um compromisso com a terra e 
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com a vida13. Opõe-se ao agronegócio, defendendo um modelo agroecológico que se preocupe 

com a saúde da terra e dos trabalhadores bem como com a qualidade dos alimentos produzidos.  

 

Os sem-terra do MST estão sendo sujeitos de um movimento que acaba pondo 

em questão o modo de ser da sociedade capitalista atual e a cultura 

reproduzida e consolidada por ela. Fazem isto não porque professem ideias 

revolucionárias, nem porque este seja o conteúdo de cada uma de suas ações 

tomadas em si mesmas. Contestam a ordem social pelo conjunto 

(contraditório) do que fazem nas ocupações, nos acampamentos, nos 

assentamentos, nas marchas, na educação de suas crianças, jovens e adultos; 

pelo jeito de ser de sua coletividade, que projeta valores que não são os 

mesmos cultivados pelo formato da sociedade atual; fazem isto, sobretudo, 

pelo processo de humanização. (CALDART, 2001, p. 207) 

 

Uma importante característica do MST é a forma de reivindicação direta ao Estado, 

deixando nítido que suas pautas referem-se a direitos sociais assegurados na constituição14, 

portando obrigação do Estado garanti-los. Apesar de incorporar em sua perspectiva de luta a 

busca por ocupações pacíficas, as violências perpetradas pelo Estado e pelos latifundiários 

fazem parte da história e alguns acontecimentos que marcaram essa trajetória expuseram para 

a sociedade a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores sem-terra. A exemplo das chacinas 

ocorridas no município de Corumbiára em Rondônia e em Eldorado do Carajás no Pará.  

Em 15 de Julho de 1995, centenas de famílias sem-terra ocuparam um latifúndio no 

município de Corumbiára, três dias após a ocupação o juiz deu ordem de reintegração de posse, 

permitindo a entrada de 40 policias no território para despejar as famílias. Após resistência dos 

trabalhadores, no dia 8 de agosto um contiguamente de 300 policiais militares foram enviados 

com uma liminar exigindo despejo imediato. Foi negociado um prazo de 72 horas para que os 

acampados e a justiça pudessem negociar uma saída pacífica para a situação. No entanto, na 

madrugada do dia nove, a polícia entrou em confronto com os trabalhadores, fato que resultou 

na morte de 2 policiais e 10 sem-terra. Os laudos médicos atestaram que os acampados foram 

                                                           
13 Compromissos do MST com a terra e com a vida: I Amar e preservar a terra e os seres da natureza. II Aperfeiçoar 

sempre os conhecimentos sobre a natureza e a agricultura. III Produzir alimentos para eliminar a fome da 

Humanidade. Evitar a monocultura e o uso de agrotóxico. IV Preservar a mata existente e reflorestar novas áreas. 

V Cuidar das nascentes, rios, açudes e lagos. Lutar contra a privatização da água. VI Embelezar os assentamentos 

e comunidades plantando flores, ervas medicinais, hortaliças e árvores. VII Tratar adequadamente o lixo e 

combater qualquer prática de contaminação e agressão ao meio ambiente. VIII Praticar a solidariedade e revoltar-

se contra qualquer injustiça, agressão e exploração contra a pessoa, a comunidade e a natureza. IX Lutar contra 

o latifúndio para que todos possam ter terra, pão, estudo e liberdade. X Jamais vender a terra conquistada. A terra 

é um bem supremo para as gerações futuras. (CONSTRUINDO O CONCEITO DE SAÚDE..., 2000). 
14 “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 

não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 

cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 

emissão, e cuja utilização será definida em lei.”(BRASIL, 2016, p. 113). 
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executados com tiros pelas costas. Trezentos e cinquenta e cinco trabalhadores foram levados 

presos, amontoados em caminhões. (MASSACRE DE SEM TERRAS NA RONDÔNIA, 1995; 

MESQUITA, 2002). 

Mesquita (2002) afirma ainda que a correlação de forças era desfavorável para os 

posseiros pois os seus opositores puderam agir no plano jurídico, pressionando juízes, 

conseguindo liminar rapidamente e ofícios que circularam, colocando as notícias que 

desqualificavam os trabalhadores do campo nos meios de comunicação. No plano econômico 

os fazendeiros pagaram transporte para a tropa, forneceram alimentação, veículos, infiltraram 

jagunços junto às tropas e emprestaram avião e piloto para a Polícia Militar sobrevoar a área do 

acampamento. O que demostra que o massacre foi uma ação particular, financiada por 

particulares, em que a polícia estava a serviço de fazendeiros. 

Em 1996 a violência foi novamente utilizada como resposta às reinvindicações dos 

trabalhadores rurais Sem-Terra acampados na BR 155 em Eldorado dos Carajás, no dia 17 de 

abril de 1996, deixando 19 mortos e muitos feridos. Os trabalhadores realizavam uma 

caminhada até a cidade de Belém em protesto contra a demora na desapropriação das terras, 

quando foram impedidos pela polícia. Mais de 150 policiais armados de fuzis e sem 

identificação nas fardas entraram em confronto com os trabalhadores. Os atos da polícia foram 

resultantes da intervenção dos latifundiários preocupados com as mobilizações reclamavam do 

Estado intervenção. Acredita-se que entre os policiais existiam ‘jagunços’ contratados por 

fazendeiros. Acampados, entidades de defesa dos direitos humanos, integrantes do PT e da CUT 

foram às ruas protestar contra o massacre. Houve manifestações em Belém, Riu Bonito-Paraná, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Cuiabá. O legista Nelson Monsini, 

Deputado, Senadores, Comissão dos Direitos Humanos e Sem-Terra acusaram a polícia de 

executar pessoas que já estavam dominadas e presas. (PINHEIRO, 1996; COMPARATO, 

2001). 

A chacina de Corumbiára e de Eldorado do Carajás demostraram o descaso e violência 

com que o Estado responde as demandas do trabalhador do campo e como a instituição que 

teoricamente deveriam possibilitar a segurança da população encontra-se no domínio dos 

latifundiários agindo de acordo com os interesses destes. Situações semelhantes a estas ainda 

acontecem na atualidade. É importante destacar que estes acontecimentos, apesar de lamentável 

e vergonhoso, foi muito importante na divulgação da questão agrária no Brasil e no Exterior, 

colocando a reforma agrária nas pautas de discussão e provocando o Governo a oferecer 

resposta às demandas dos trabalhadores do campo. Demostrou também que o MST é um 



43 
 

movimento político resistente e disposto a levar a luta à frente, mesmo a custo de sangue 

daqueles que não tendo terra para plantar e sobreviver já não tem nada a perder. 

Atualmente os conflitos, violências e mortes permanecem acontecendo e podem ser 

constatados através dos estudos da CPT (2018). De acordo com a referida organização o ano de 

2017 apresentou um alto índice de violência com 70 assassinatos, um aumento de 15% em 

relação ao ano de 2016, dentre estas mortes foram destacados 4 massacres ocorridos nos estados 

da Bahia, Mato Grosso, Pará e Rondônia. O estado do Pará lidera o ranking de 2017 com 21 

assassinatos, 10 destes no Massacre de Pau D’Aco, seguido por Rondônia com 17, e a Bahia 

com 10, sendo que 6 ocorreram em massacre no povoado de Lúna, território quilombola 

localizando no município de Lençóis. Dos 70 assassinatos ocorridos em 2017, 28 ocorreram em 

massacres. Os dados apresentados pela CPT em uma página especial na internet “Massacres no 

Campo15” denuncia que: entre 1985 e 2017 ocorreram 46 massacres, com 220 vítimas; 1.438 

casos de conflitos no campo resultando em 1.904 assassinatos. Desse total de casos, 113 foram 

julgados (8%), 31 mandantes dos assassinatos e 94 executores foram condenados. 

Diante da atual conjuntura política de fortalecimento do conservadorismo e crise 

democrática, as violências que sempre estiveram presentes na história do Brasil se intensificam, 

e os trabalhadores rurais sem-terra que em sua trajetória, cumpriu e cumpre o papel de denunciar 

a concentração de terra e de poder na mão de poucos, bem como questionar a propriedade 

privada, entre outros valores da sociedade neoliberal, vê ameaçados os seus direitos de se 

constituir enquanto movimentos sociais. Mesquita (2002) afirma que: 

 

As propostas do governo quando é chacoalhado por um episódio violento é 

anunciar medidas paliativas, tais como aumentar a repressão com mais 

armamento para a polícia, aumentar os efetivos militares, treinar melhor os 

policiais, proposta para a redução da idade de responsabilidade criminal, e 

aventa-se até a possibilidade de pena de morte, enquanto as pessoas que 

‘podem’, circulam em carros blindados e se escondem em fortalezas de muros 

e alarmes. 

 

Enfrentando inúmeros desafios, atualmente o MST está presente em 24 Estados, com 

exceção de Acre, Amazonas e Amapá e consequentemente em todas as regiões do Brasil. No 

decorrer da história o Nordeste sempre foi relatado como uma região de constantes lutas pela 

terra. O coronelismo, a grilagem e outras formas de violência sempre assolaram essa região. A 

Bahia como o maior estado nordestino sempre foi marcada por estas relações, tendo o levante 

                                                           
15 Massacres no Campo. Disponível em:<  https://cptnacional.org.br/mnc/index.php>.  

https://cptnacional.org.br/mnc/index.php
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de Canudos como um grande exemplo. Em 1985, no extremo sul da Bahia, o MST começou a 

fazer parte desta luta. Nesse período a CPT já promovia a articulação das lutas sociais na divisa 

da Bahia com o Espirito Santo. Com a Criação da diocese de Teixeira de Freitas, cujo o bispo 

era contrário à corrente progressista da Igreja a qual a CPT faz parte, o trabalho desenvolvido 

por essa organização foi impossibilitado. Assim, o MST enviou para esta região lideranças 

retiradas de Santa Catarina, com a função de reunir e articular as famílias sem-terra, 

implantando o movimento. Existiam muitos conflitos por terras resultantes das lutas e 

resistência de posseiros. As ocupações espontâneas eram reprimidas pela polícia militar e 

pistoleiros contratados por latifundiários. (MORISSAWA, 2001). 

 No campo da correlação de forças política, o debate da reforma agrária era rejeitado 

pela direita e deixada em segundo plano pela esquerda. Ao se falar em reforma agrária e luta 

pela terra o que ficava em evidencia era o medo. Com o apoio dos Sindicatos das Trabalhadoras 

e Trabalhadores Rurais, o movimento convida as famílias para participarem de reuniões nos 

povoados, em que discutiam a estrutura da sociedade capitalista, a reforma agrária e as formas 

de organização dos trabalhadores. Constatou-se que havia um forte potencial de organização 

devido a concentração fundiária da região e o grande número de desempregados. Assim, o 

movimento foi ganhando espaço e formando multiplicadores. Foram eleitos dois representantes 

para cada grupo de cinco municípios da região, estes ficaram sediados em Itanhém, Teixeira de 

Freitas, Acabaça, Itamaraju, Eunápolis e Caravelas. Com o desenvolvimento das ações o MST 

se estendeu por todo estado. (FERNANDES, 2000). 

Em 1986 foi realizado o 1º Encontro Estadual da Bahia, após 18 meses de articulação 

já havia cerca de 600 famílias organizadas, destas 450 participaram da primeira ocupação 

realizada em uma fazenda já desapropriada da Companhia Vale do Rio Doce, território de 5.100 

hectares localizado no município de Prado. No final do mesmo ano o MST realizou sua segunda 

ocupação no estado, na região do Riacho das Ostras no município de Prado, o que induziu os 

latifundiários da região a se organizarem junto a UDR. O movimento contava com o apoio de 

alguns sindicatos, mas muitas instituições procuravam descredibilizá-los. O número de sem-

terra foi aumentado e em 1988, 1.300 famílias ocuparam a Fazenda Terra à Vista, em Itamaraju. 

Os sindicatos que apoiavam retiraram o apoio e o acampamento acabou sofrendo uma grande 

derrota que, quase desmobilizava o Movimento no estado. Em 1989 foi realizado a 1ª Reunião 

da Cooperativa Mista dos Produtos Rurais do Estado da Bahia em Itamaraju, participaram vinte 

associações de assentamento do sul e extremo sul, fato que denota a resistência, avanço e 

articulação dos trabalhadores assentados da Bahia. A cooperativa objetivava auxiliar as 

associações dos assentamentos, na elaboração de projetos e oferta de assessoria técnica aos 
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agricultores. Na década de 1990 o MST se expandiu abrangendo, Camamu, Belmonte, Una, 

Itacaré, Itamaraju, Arataca, Itabuna, Vitória da Conquista, Andaraí (Chapada Diamantina), 

Santo Amaro e Boa Vista do Tupim, entre outras localidades. (MORISSAWA, 2001). 

Houve críticas a estratégia de ocupação, pois algumas organizações acreditavam que 

não era adequado para o clima da Bahia, afirmando que esse era um método sulista e que com 

o clima da região baiana os trabalhadores seriam submetidos muito sofrimento. Agravado pela 

dificuldade de conseguir alimentos, acreditava-se que as ocupações não teriam sucesso, no 

entanto, os trabalhadores já haviam optado por essa metodologia. Já com duas ocupações 

vitoriosas, o MST conseguiu negociar com o governo do Estado, algo inédito. Apesar das 

divergências os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e o MST chegaram a um consenso de que 

deveriam trabalhar em conjunto na luta pela reforma agrária, embora isso não tenha se 

concretizado. Em 1989, uma parte importante do MST da Bahia estava construída e o 

Movimento começou a ser territorializado. (MORISSAWA, 2001). 
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4 CAPÍTULO II - A LUTA DO MST E A DEMOCRATIZAÇÃO DA TERRA NO 

MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES- BA 

 

4.1 O TRABALHADOR DO CAMPO E AS DESIGUALDADES SOCIAIS 

 

De acordo com os dados do IBGE (1990), o município de Wenceslau Guimarães- Ba, 

compõe a mesorregião Sul Baiano e a microrregião Ilhéus Itabuna, território nacionalmente 

conhecido como a região cacaueira e historicamente marcada pelas práticas do coronelismo, 

fatos registrados e divulgados até mesmo em literaturas mundialmente conhecidas, a exemplo 

do romance “Gabriela Cravo e Canela”, posteriormente transformado em novela, do escritor 

baiano Jorge Amado. De acordo com Rocha (2008, p. 28) 

 

[...] a Região Cacaueira do Sul da Bahia foi se formando, ao longo do tempo, 

tendo como base a monocultura do cacau. Como resultado dessa prática 

econômica formaram-se classes socioeconômicas, compostas por coronéis, 

comerciantes, trabalhadores rurais, voltados para a produção do cacau, signo 

de dominação, riqueza, crises, pobreza, crescimento.    

 

Wenceslau Guimarães é um território rico em recursos naturais e com um importante 

bioma Mata Atlântica. Apesar da importância biológica, esse bioma é um dos mais emaçados 

do mundo. Estima-se que exista apenas 7% dos remanescentes de mata Atlântica no Brasil, 

podendo se reduzir e se restringir às unidades de conservação caso as taxas de desmatamento 

não sejam revertidas. Esse processo de destruição está vinculado à colonização europeia e ao 

modelo de ocupação baseado no extrativismo exacerbado e no uso predatório dos recursos. A 

região Baixo Sul também vivenciou esse processo, evidenciado na exploração madeireira, 

extrativismo, ampliação da área cultivada e a crise cacaueira que induziu a incorporação de 

outras culturas agrícolas. A expansão da fronteira agrícola também incentivada pela Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), contribuíram para o desmatamento. 

(BRASIL, 2010). 

Baiardi e Teixeira (2010) traçam um breve panorama da importância do cacau nas 

microrregiões baianas Sul e Baixo Sul afirmando que em seus primórdios a atividade cacaueira 

não possuía muito apoio governamental, o que fomentou o aparecimento da figura do pioneiro, 

coronel, fazendeiro de cacau e pequeno produtor, diferentes do latifundiário- fidalgo herdeiros 

de donatários da capitania e caracterizados como senhor de engenho e barão do café. Dessa 

forma não existia entre os cacauicultores uma coesão em torno de problemas comum. Ao 
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contrário, a região cacaueira vivenciou inúmeros conflitos na disputa por terra e poder. Apesar 

das inúmeras crises o sistema produtivo do cacau gerou uma identidade ainda presente na 

cultura dos habitantes dessa região. Uma importante característica ressaltada pelos autores foi 

a predominância do trabalho livre nessa lavoura, porém marcados pela meação, arrendamento 

da terra e baixos salários. 

Com a consolidação da produção e o envolvimento de uma parcela de produtores ricos, 

também chamados de coronéis com a política local, muitos foram morar nas cidades 

organizando verdadeiras milícias para garantir a proteção pessoal, a vigilância das terras e 

também o aumento de propriedade por meios ilegais. Métodos como ameaças, violências, 

invasão de terras e contratos fraudulentos que possibilitavam compra por preços injustos, foram 

largamente utilizados e as maiores vítimas eram os vizinhos, pequenos e médios produtores, 

que haviam crescido em número e mesmo de forma tímida participavam do mercado. Nesse 

período o Estado começou a oferecer suporte através de empréstimo, assim a propriedade da 

terra era o principal meio de obter vantagens econômicas pois se constituía na maior exigência 

do banco. (BAIARDI; TEIXEIRA 2010). Como resultado dos generosos empréstimos: 

 

a região como todo se tornou uma área de lavoura do cacau, com o predomínio 

da grande propriedade fundiária. O cacau foi responsável por mais de 90% da 

renda rural no Litoral Sul. No Baixo Sul este percentual foi menor, mas não 

menos representativo. Isto porque era comum haver fazendeiros que residiam 

mais próximos ao litoral, como em Ituberá, Taperoá e Nilo Peçanha, e que 

tinham fazendas em áreas mais distantes e elevadas em relação ao nível do 

mar, que atualmente pertencem a Gandú, Piraí do Norte, Tancredo Neves, 

Teolândia e Wenceslau Guimarães. O Produto Interno Bruto da Bahia foi 

composto, no período, por mais de 30% de renda gerada em atividades 

relacionadas ao cacau. Os historiadores econômicos definem este período 

como "economia agrário-exportadora. (BAIARDI; TEIXEIRA, p. 17, 2010). 

 

Com a importância do cacau na economia brasileira o acesso ao crédito foi facilitado, 

fato que posteriormente gerou um elevado índice de inadimplência, pois os créditos foram 

utilizados por muitos para acessar outros bens, como automóveis ou mais terras contribuindo 

para a concentração de terras. Também foi criada a CEPLAC, com a função de promover o 

desenvolvimento da região cacaueira. A CEPLAC considerava como região cacaueira a maioria 

dos municípios do Baixo Sul, optando por implantar escritórios de extensão rural nos locais 

com menor área plantada, fomentando o cultivo de outras lavouras. Com essas medidas os 

municípios mais distantes da costa atlântica como, Gandu, Tancredo Neves, Teolândia e 

Wenceslau Guimarães começaram a expandir a bovinocultura de carne nas terras antes 



48 
 

ocupadas por fazendas de cacau. (BAIARDI; TEIXEIRA, 2010). É importante demarcar que 

as lavouras de cacau eram e permanecem sendo muito importantes para a preservação da Mata 

Atlântica, por necessitar de sombreamento para se desenvolver, podendo coexistir com as 

árvores nativas.  

De acordo com Meliani (2014), no ano de 1987 a produção cacaueira entrou em uma 

nova crise causada pela queda de preço e pelo adoecimento da lavoura causado pelos fungos 

“vassoura de bruxa”. Com a queda na produção, muitos trabalhadores migraram para a cidade 

ou ocuparam terras improdutivas e desabitadas. Nesse período eclodiram conflitos de terra 

nessa região e com o apoio da CPT e outras organizações trabalhistas como, o Movimento de 

Libertação da Terra (MLT) e o Movimento de Luta dos Sem Terra (MLST) os posseiros 

conseguiram as primeiras desapropriações de terra realizadas pelo Incra, para criação de 

Projetos de Assentamento nos munícipios de Santa Luzia, Itacaré, Uma (1985- 1995), 

Wenceslau Guimarães (1987), Belmonte e Uruçuca (1988). Com a chegada do MTS na região 

a partir de 1997, os trabalhadores começaram a ocupar propriedades mais férteis e próximas de 

rodovias, diferente das anteriores realizadas em territórios florestais e de difícil acesso.  

A estratégia de ocupação do MST, além de facilitar o escoamento da produção e o acesso 

dos trabalhadores a serviços ofertados na cidade, contribuiu para conter a expansão da fronteira 

agrícola, e consequentemente para a proteção da vegetação nativa, pois a opção por terras já 

desmatadas evitava que novos territórios fossem devastados. 

No município de Wenceslau Guimarães os ataques ao bioma Mata Atlântica causados 

pela expansão agrícola, exigiu resposta do Estado, resultando na criação da Estação Ecológica 

Estadual- ESEC, de Wenceslau Guimarães, instituída pelo decreto 6.228/97 é de grande 

importância pra a preservação ambiental na região. A área de 1.939,1420 ha possui uma grande 

diversidade biológica e um importante número de espécies endêmicas e em extinção. 

Desempenha ainda uma importante função na preservação dos mananciais hídricos da Bacia do 

Rio das Almas, oferecendo abastecimento para o consumo da população e para atividades 

agropecuárias. A Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária é a responsável pela 

gestão e administração da ESEC, cabendo a ela promover o controle e fiscalização. (BAHIA, 

1997).  

Atualmente no território de Wenceslau Guimarães, a produção de frutas tem 

desempenhado um importante papel na economia local, entretanto o cacau continua sendo uma 

importante fonte de renda e sua influência nas formas de vida dos trabalhadores do campo desta 

região é inegável. De acordo com os dados preliminares do censo agropecuário de 2017, dos 

3.446 estabelecimentos registrados no município, 2.885 possuem 50 ou mais pés de cacau, 
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totalizando uma produção de 2.912,695 toneladas, seguido de 2.075 estabelecimentos com 50 

ou mais pés de banana, produzindo cerca de 24.936,078 toneladas. Também são expressivas a 

produção de graviola, cupuaçu etc., o que demostra a importância da agropecuária para a 

economia local. Os dados do IBGE no ano de 2015 revelam que, o Produto Interno Bruto (PIB) 

do município nesse período, tinha como maior fonte a agropecuária, seguido dos serviços e por 

fim da indústria. Cabe destacar que os serviços são em sua maioria ligados ao setor público, 

consistindo em cargos administrativos, defesa, educação, saúde pública e seguridade social. 

Conforme análise dos dados disponibilizados pelo IBGE (2017), o trabalho rural é 

responsável pela ocupação de um grande quantitativo de trabalhadores ativos no ano de 2017. 

Tendo em conta que a população estimada é de 21. 228 habitantes, a agropecuária desempenha 

importante papel para a subsistência dos trabalhadores, sendo a responsável pela ocupação de 

9.266 pessoas, cerca de 43,6% da população. Destes 76,98% possuem laços de parentesco com 

o produtor. Dos 23,01% que não possuem laços de parentescos com o produtor, 20,81% são 

trabalhadores permanentes, 56,77% trabalhadores temporários e 22,40% parceiros.  

Dos estabelecimentos registrados 74,11% pertencem a produtores do sexo masculino, 

25,33% pertencem a produtoras mulheres e 0,55% não se aplica a nenhuma destas categorias, 

podendo ser propriedades coletivas ou pertencentes a instituições. Os dados divulgados nos 

levam a presumir que a agricultura familiar é predominante no território, pois a maior parte das 

pessoas ocupadas possuíam laços de parentesco com o produtor. Um importante dado sobre 

isso, refere-se ao trabalho no campo considerado infantil, pois 2,07% dos ocupados com laço 

de parentesco eram homens menores de 14 anos e 1,48% mulheres, totalizando 3,5% de 

trabalhadores. Quanto ao gênero dos trabalhadores com 14 ou mais anos de idade e com laços 

de parentesco 65,1% são homens e 31,2% mulheres.  

A agricultura familiar e/ou camponesa por envolver toda a família no processo de 

trabalho e dada a construção patriarcal da cultura brasileira, abre margens para o 

estabelecimento de relações desiguais de poder no que tange ao trabalho e a remuneração. É 

comum o trabalho infantil e feminino ser considerado uma ‘ajuda’, sendo desenvolvido na 

propriedade familiar sem remuneração, ou até mesmo para terceiros com remuneração precária, 

tendo em vista que muitas vezes as funções delegadas a esses grupos são consideradas ‘leves’, 

ao se tratar especificamente do trabalho infantil feminino, as atividades domesticas 

desenvolvidas dentro da própria família é uma prática que merece atenção e estudo pois pode 

significar situações de semi-servidão. (WHITAKER, 2002; SCHWARTZMAN, 2004).  

Reis e Morais (2016) tratam do trabalho infantil no campo abordando suas contradições, 

afirmando que essa prática é tida como parte do processo de socialização da criança, 
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incorporação do trabalho necessário para a subsistência familiar, mas também representa um 

processo de exploração da força de trabalho. Desta forma chama atenção para a heterogeneidade 

das realidades vivenciadas pelas crianças camponesas, fato que atribui características variadas 

ao trabalho infantil, que pode ser observado tanto em atividades no agronegócio, com forma 

mais aguda da exploração da força de trabalho, quanto em regiões de agricultura familiar. Assim 

as políticas públicas voltadas ao combate do trabalho infantil, devem considerar as 

particularidades socioculturais da população camponesa, na tentativa de propor alternativas 

capazes de promover mudanças estruturais.  

Ao se tratar de escolaridade no município de Wenceslau Guimarães, o censo 

agropecuário afirma que: 28,46% dos estabelecimentos pertencem a produtores que nunca 

frequentaram a escola; 12,53% estudaram até a 1º série; 9,31% foram alfabetizados pelo Projeto 

de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA); 13% estudaram até o primário; 5,62% estudaram 

o antigo ginásio; 12,33% estudaram o regular do ensino fundamental; 0,087% estudaram 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e supletivo do ensino fundamental ou 1º grau; 14, 24% 

estudaram o regular de ensino médio ou 2º grau; 0,43% possui curso técnico de ensino médio 

ou do 2º grau; 0,058% estudaram EJA e supletivo do ensino médio ou do 2º grau; 3,07% possui 

nível superior; 0,08% possui mestrado ou doutorado; 0,55% não se aplica a essa categoria. 

Percebe-se que a grande maioria dos produtores possuem baixa escolaridade ou nunca 

frequentaram a escola. Historicamente no Brasil a educação formal sempre representou um 

diferencial, se apresentando como uma oportunidade de ascensão econômica e social, bem 

como oportunidade de desenvolver habilidades técnicas, teóricas e políticas. Dessa forma a falta 

de instrução se coloca como uma problemática a ser superada no campo. De acordo com o 

relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO):  

 

Uma educação melhor leva a maior prosperidade, à melhoria da agricultura, a 

melhores resultados de saúde, a menos violência, a mais igualdade entre os 

sexos, a capitais sociais mais elevados e a um ambiente natural melhorado. A 

educação é a chave para ajudar as pessoas em todo o mundo a compreender 

por que o desenvolvimento sustentável é um conceito tão vital para nosso 

futuro comum. A educação nos oferece as principais ferramentas – 

econômicas, sociais, tecnológicas e mesmo éticas – para assumirmos o 

compromisso com os ODS16 e alcançá-los. (UNESCO, 2016). 

 

                                                           
16 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. 
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 Considerando o requisito raça/cor, dos estabelecimentos recenseados, 61,95% 

pertencem a produtores pardos, 23,82% se declararam negros, 12,85% brancos, 0,43% amarelos 

e 0,37% indígenas. A assistência técnica e financiamento ou empréstimo para os produtores de 

Wenceslau Guimarães também se apresenta como uma questão que merece atenção, 94,25% 

dos produtores afirmaram não receberem assistência técnica; 94,39% não obtiveram 

financiamento para suas lavouras. Apenas 5,6% dos trabalhadores declararam haver obtido 

assistência técnica, destes 79,29% declaram ter usado para investimento, 9,59% para custeio, 

1,01% para comercialização e 22,72% para manutenção. Quanto a origem dos recursos, 15,15% 

declaram ter acessado o Pronaf, 19,69% outro programa, municipal, estadual ou federal e 

64,14% obteve recurso não proveniente de programas governamentais. O uso de tecnologia 

também se mostra escasso, apenas 0,58% dos estabelecimentos afirmam o uso de maquinas, 

ainda assim, resumindo-se a tratores, apenas 1 estabelecimento declarou possuir uma 

adubadora. O uso do agrotóxico foi declarado em 34,53% dos estabelecimentos. 

Os dados apresentados demostram que a população camponesa de Wenceslau 

Guimarães, em sua grande maioria, não tem acesso às políticas públicas agrícolas, nem tão 

pouco maquinários que potencializem a produção. Os estudos de Aquino, Gazolla e Schneider 

(2018) corrobora com esse entendimento ao discorrer sobre as desigualdades dentro da 

categoria “agricultores familiares”, afirmando que a herança histórica da colonização, a 

concentração fundiária, o arrefecimento da reforma agrária, o baixo padrão tecnológico dos 

pequenos estabelecimentos, o pouco acesso à educação dos produtores mais pobres, a pouca 

abrangência dos programas de assistência técnica e de comercialização, o pouco diálogo entre 

as políticas sociais e as políticas de desenvolvimento rural, entre outras variáveis, são 

importantes determinantes para as desigualdades entre os agricultores familiares. Entretanto a 

política agrícola do Estado vem reforçando essa desigualdade ao privilegiar grupos mais 

capitalizados na distribuição do crédito do Pronaf. 

Apesar do Município de Wenceslau Guimarães pertencer a microrregião Itabuna Ilhéus 

na classificação regional do IBGE, na divisão de territórios realizada pelo MDA o município 

está incluso na Região Baixo Sul. Os critérios utilizados pelo MDA para essa classificação 

territorial buscaram avaliar as características econômicas e ambientais bem como, a coesão 

social, cultural e geográfica que conferem semelhança aos municípios. Por ser considerada um 

território pouco desenvolvido e com uma grande quantitativo de população rural empobrecida, 

assentamentos, acampamentos e comunidades remanescentes de quilombos, é contemplado 

pelo Programa Território Cidadania (PTC), criado no ano de 2008.  
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Este programa se propõe a desenvolver suas ações integrando o Governo Federal e os 

governos estaduais, municipais e a sociedade com o intuito de promover o desenvolvimento 

regional sustentável e a garantia de direitos sociais nas regiões mais necessitadas, visando 

impulsionar o desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania. 

Os territórios devem organizar Conselhos Territoriais compostos pelas três esferas e pala 

sociedade, estes serão responsáveis pela determinação dos planos de desenvolvimento e agenda 

pactuada das ações. Para tornar a ação do poder público mais eficiente, os diversos ministérios 

também devem ser envolvidos no PTC, desenvolvendo de forma integrada um conjunto de 

políticas públicas e de investimentos que contribuam para a melhoria do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos territórios, evitando o êxodo rural e superando as 

desigualdades regionais. 

 

[...]serão desenvolvidas ações combinando os financiamentos do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 

com a ampliação da assistência técnica; a construção de estradas com a 

ampliação do Programa Luz para Todos; a recuperação da infraestrutura 

dos assentamentos com a ampliação do Bolsa Família; a implantação 

de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com a 

ampliação dos programas Saúde da Família, Farmácia Popular e Brasil 

Sorridente; e a construção de escolas com obras de saneamento básico 

e a construção de cisternas (BRASIL, 2008, p. 2). 

 

O PTC usou como critérios de seleção dos territórios aos quais seriam direcionadas suas 

ações: os menores IDH; a maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da 

Reforma Agrária; concentração de população quilombola e indígena; municípios com baixo 

dinamismo econômico etc. Wenceslau Guimarães, apresenta um perfil que reclama acentuada 

atenção governamental, tendo em vista que é o segundo município da região Baixo Sul com 

menor IDH, conforme explicitado no quaro abaixo. Dessa forma a maior parte de sua população 

se encontra em situação de vulnerabilidade social ou pobreza.  
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Quadro 1- IDHM 2010 da Região Baixo Sul da Bahia conforme classificação do MDA  

Municípios IDHM  IDHM  

Renda 

IDHM  

Longevidade 

IDHM Educação 

Aratuípe (Ba) 0,575 0,570 0,753 0,443 

Cairu (BA) 0,627 0,600 0,807 0,510 

Camamu (BA) 0,565 0,562 0,710 0,452 

Gandu (BA) 0,632 0,645 0,771 0,508 

Igrapiúna (BA) 0,574 0,565 0,789 0,424 

Ituberá (BA) 0,606 0,601 0,769 0,482 

Jaguaripe (BA) 0,556 0,552 0,763 0,407 

Nilo Peçanha 

(BA) 

0,547 0,531 0,762 0,404 

Piraí do Norte 

(BA) 

0,533 0,546 0,762 0,363 

Presidente 

Tancredo Neves 

(BA) 

0,559 0,566 0,727 0,424 

Taperoá (BA) 0,566 0,566 0,754 0,426 

Teolândia (BA) 0,555 0,541 0,756 0,418 

Valença (BA) 0,623 0,619 0,778 0,502 

Wenceslau 

Guimarães (BA) 

0,544 0,558 0,752 0,383 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (2010). 

 

O município possuí ainda 6 territórios com titulação quilombola, 12 assentamentos da 

reforma agrária e 5 acampamentos. De acordo com o IBGE (2017) os estabelecimentos 

agropecuários ocupam uma área de 45.319,632 ha. Tendo em conta os dados do Incra, 

10.545,04 ha são assentamentos o que equivale a 23,26% das terras ocupadas. 591 famílias 

vivem em acampamentos e 254 ainda aguardam a desapropriação da terra em acampamentos. 

(INCRA, 2017; FUNDAÇÃO PALMARES, 2018). As informações explicitadas demostram 

que Wenceslau Guimarães possui um significativo quantitativo de assentamentos em seu 

território, assim como a presença de comunidades tradicionais, fato que provoca a reflexão 

relativa as marcas históricas da escravidão, latifúndio, coronelismo e da exploração do 

trabalhador rural. 

De acordo com o Relatório sobre Bolsa Família e Cadastro Único, em agosto de 2018, 

6.606 famílias estavam cadastradas no Cadastro Único, destas 5.181 eram beneficiárias do 

Bolsa Família. Cerca de 19.051 pessoas nesse período estavam cadastradas pelo Cadastro 

Único, ou seja, 89,74% da população estimada do município se encontram em situação de 

pobreza ou de vulnerabilidade social. Desta forma os recursos da assistência social têm 
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assumido um importante papel na economia local, sendo bem mais acessada pela população 

camponesa do que as políticas agrícolas. No mês de agosto de 2018, o recurso destinado as 

famílias beneficiárias do bolsa família foi em torno de R$ 1.412.382,00. (BRASIL, 2018).  

No quadro abaixo é possível observar os cadastrados no Cadastro Único e beneficiários 

do programa Bolsa Família relacionados ao meio rural, cabe destacar que não estão incluídas 

famílias em que seus mantenedores exercem trabalho rural como diaristas, empreiteiros, 

meeiros, boias frias etc. 

 

Quadro 2 - Grupos relacionados ao meio Rural 

Famílias  Cadastrados do Cadastro Único Beneficiárias do Bolsa Família  

Agricultores Familiares 45  44 

Assentadas da Reforma Agrária 41 33 

Beneficiárias do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário 

 

0 0 

Acampadas 14 11 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (2018). 

 

Esse recurso possui um significativo impacto no PIB desse território e sua manutenção 

é importante, porém não suficiente para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e 

produtores rurais de baixa renda, é necessário também priorizar as políticas e programas de 

créditos e assistência técnica. Para isso a participação dos produtores na construção e gestão 

das políticas de desenvolvimento territorial é de extrema importância, sendo necessário também 

criar espaços informativos para que os mesmos possam conhecer as políticas e programas já 

existentes. 

Na tentativa de construir um conhecimento mais alinhado com a realidade da população 

do campo, o estudo que se segue busca compreender a partir do discurso de trabalhadoras e 

trabalhadores assentadas (os) no Projeto de Assentamento (PA) Ernesto Che Guevara, 

localizado no município de Wenceslau Guimarães- Ba, a importância da democratização da 

terra para a melhoria da qualidade de vida no campo, bem como o papel da organização coletiva 

na conquista das demandas necessárias para amenizar as desigualdades sociais no campo. 
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4.2 PA- ENERSTO CHE GUEVARA E A CONTRIBUIÇÃO DO MST NA LUTA PELA 

TERRA 

 

De acordo com o símbolo da cultura africana Sankofa, é preciso ter um olhar atento ao 

passado para compreender e significar o futuro. Com o propósito de entender a luta pela 

democratização da terra no município de Wenceslau Guimarães, tomando como ponto de 

partida a ação do MST, optou-se por realizar entrevistas com os moradores do assentamento 

Ernesto Che Guevara, primeiro assentamento coordenado pelo movimento no município. Para 

isso foi feito contato com um dos representantes estaduais do MST na Bahia, assentado neste 

território. Após a apresentação da proposta foi recomendado o diálogo com o coordenador do 

assentamento escolhido, para que este pudesse intermediar o contato com os assentados. A 

proposta de estudo também foi apresentada ao coordenador do assentamento Ernesto Che 

Guevara que se mostrou bastante disponível e indicou possíveis entrevistadas (os). O contato 

com as/os entrevistadas (os) também foi facilitado pela proximidade com a área urbana em que 

a pesquisadora e familiares residem. Desta forma os assentados foram bastante receptivos e 

disponíveis, pois já conheciam a entrevistadora e familiares não havendo dificuldades para o 

estabelecimento de vínculos. 

As entrevistas realizadas buscaram reconstruir, a partir dos discursos dos assentados, o 

percurso histórico da luta pela terra realizada pelo MST no município, abordando desde o 

processo de ocupação até a consolidação do assentamento. Neste trajeto pretendeu-se averiguar 

a relação do MST com a população local, poder público e outros atores sociais, entendendo-o 

como um sujeito coletivo que só se constitui por meio das relações sociais, afinal conforme 

afirma Marx (c2004, p. 106) “o caráter social é o caráter universal de todo o movimento; assim 

como a sociedade mesmo produz o homem enquanto homem, assim ela é produzida por meio 

dele.” 

A fim de preservar a identidade dos entrevistados, os relatos serão apresentados com 

codinomes de plantas medicinais. Os entrevistados do sexo masculinos serão referenciados 

pelos nomes Alecrim e Agrião e as do sexo femininos como Erva-Cidreira e Pitanga. As 

informações foram transcritas de forma literal e assim serão apresentadas no texto.  

A luta pela terra em Wenceslau Guimarães precede a chegada do MST no território. 

Conforme estudo bibliográfico apresentado no item anterior, a crise cacaueira na década de 80 

induziu o abandono de muitas fazendas de cacau, que ficaram sobre a guarda de administradores 

e jagunços. O alto índice de absenteísmo nas fazendas, juntamente com o processo de abertura 
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política pós ditadura militar, abriu margens para que os trabalhadores rurais criassem estratégias 

sociais e políticas, dando início a diversas insurgências populares. 

Porto (2016) afirma que no Baixo Sul, o Projeto de Assentamento Rápido (PRA) 

estabelecido em 1981 na comunidade de Pimenteiras, localizada na cidade de Camamu, teve 

grande importância na difusão da luta pela terra na região, pois no final da década de 70, ainda 

no período de expansão cacaueira os posseiros que formavam essa comunidade, ameaçados 

pelos grandes proprietários se organizaram para defender a terra, conquistando a 

desapropriação. A articulação e organização política movimentada para esse episódio abriu 

margem para os trabalhadores rurais disputarem e conquistarem o espaço do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) no município de Camamu, antes sobre forte 

influência dos fazendeiros. Posteriormente os STTR de Ituberá, Taperoá e Wenceslau 

Guimarães também passaram a ser conduzidos pelos trabalhadores. 

Desta forma, a luta pela terra em Wenceslau Guimarães inicialmente foi mobilizada pelo 

STTR, tendo como precursoras as ocupações que resultaram nos Projetos de Assentamentos 

(PA), Vila Tancredo Neves criado em 1987, PA Resistente, PA Novo Horizonte e PA União, 

criados em 1996. Ao serem questionados sobre a existência de organizações e/ou formas de 

reivindicação da terra que assistissem os trabalhadores rurais sem-terra, no período anterior a 

organização do MST, os entrevistados foram unanimes ao citarem o STTR como precursor, 

referenciando principalmente o PA Vila Tancredo neves, afirmaram ainda que esse processo 

foi marcado pelo conflito e violência, ocasionando muitas mortes. O relato de Alecrim descreve 

esse fato: 

 [...]existia a Vila Tancredo, São Marcos 1 e São Marcos 2. Mais aí foi no tempo daquela 

revolução que matou muita gente, morreu muita gente mesmo na Vila, morreu no São Marcos 1, 

no São Marcos 2 não deixou também de ter participação também né? E morreu muita gente, 

assentado, que não erra assentado e ia defender a terra lá, aí morreu muita gente. Aí eu não 

participei não que eu fiquei com medo rsrsrsrs. 

Pitanga cita o assentamento Vila Tancredo Neves em seus discursos, para contar como 

conheceu a luta pela terra. Afirma que conheceu o MST através de seus pais, entretanto o 

período temporal apresentado pela entrevistada antecede a chegada do MST no município: [...] 

eu conheci o MST já tem, a 30 anos, 33 anos. Por causa de meus país que eles entrou, entrei 

também [...]”. A incompatibilidade temporal levou ao questionamento acerca do movimento 

ao qual seus pais eram vinculados.  

Desta forma Pitanga relata a participação dos seus pais em outro movimento organizado, 

antecedente ao MST: “[...]era de outro movimento, mas tudo da região de Wenceslau, Vila 

Tancredo Neves, lá foi outro departamento, que lá foi invasão mesmo, e aí quando entrou 
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aquele negócio ali2, já entrou outro movimento experiente[...]”. Pitanga distingue o MST do 

movimento que originou o PA Vila Tancredo Neves, afirmando que o MST era um movimento 

experiente. Apesar de ter conhecido a luta pela terra e o MST através do PA Vila Tancredo 

Neves, denomina-o como invasão, assim como o Sr. Agrião: 

Tinha a Vila Tancredo Neves, mas era na base da pistola né, que era o sindicato que envolvia o 

pessoal, mas era na base, é como se dizer assim, que seja os invasores de lá da Vila Tancredo 

Neves, foi quando a gente começou a saber que, do movimento sem-terra, que era o sindicato lá 

na Vila, aí o pessoal, os grileiro começou né, lá na Vila. 

Erva-Cidreira também faz menção aos acampamentos de São Marcos 1, São Marcos 2 

e da Vila Tancredo Neves, como precursor da luta pela terra em Wenceslau Guimarães 

distinguindo-os do MST, mas diferente da Pitanga e do Agrião não denominou de invasão, 

referiu-se a esse processo apenas como acampamento. “É quando surgiu foi um grupo assim 

né, que quando surgiu a Reforma Agrária porque sempre tinha, que nem a São Marcos 1, a 

São Marcos 2, a Vila, que era os acampamentos [...].” O alecrim também se diferiu 

denominando o processo de ocupação de revolução.  

Através dos relatos percebe-se que os assentados estabeleceram uma relação de 

confiança com o MST, percebendo-o como um movimento capaz de realizar a luta pela terra 

nesse território garantindo segurança a seus participantes. Apesar de já existir articulação 

política para esse fim, as falas denotam uma certa ausência de organização, fato que transforma 

o outro em invasor e não ocupante. Dessa forma, as estratégias utilizadas pelo MST e a 

credibilidade já construída, parece oferecer aos sem-terra da região a possibilidade de 

conquistar a terra com menos risco de sofrer violências. Silva (1996) aponta algumas diferenças 

conceituais entre ocupação e invasão, uma destas abordagens afirma que a invasão significa um 

ato de força para tomar algo que pertence a outro indivíduo, já a ocupação o ato de preencher 

um vazio, no caso do latifúndio a terra que não cumpre sua função social. Desta forma podemos 

inferir que a forma violenta em que se estruturou a luta pela terra anterior ao MST, pode 

contribuir para que alguns assentados do MST se refiram aos outros trabalhadores como 

invasores. 

O estudo de Comparato (2001) traz elementos que provocam reflexão sobre a 

credibilidade do MST. O autor afirma que o movimento se constituiu como um ator político 

novo, apesar de suas ações e características organizativas não ser original. A novidade se 

materializa na articulação e na habilidade política em fazer aliados em vários segmentos da 

sociedade civil. Outra importante característica apontada, que distingue o MST de outros 

movimentos anteriores de luta pela terra, é o alvo de suas ações. Os movimentos anteriores 
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identificavam os grandes proprietários de terra como principal adversário, o MST ao contrário, 

delegava essa posição ao governo federal. Essa forma de condução da luta pode ser um 

elemento importante na garantia de ocupações com menos violências e mortes.  Dessa forma, 

apesar de existir inúmeros movimentos de luta pela terra disputando o mesmo espaço político, 

o estudo de Comparato aponta para o MST enquanto maior adversário do governo no período 

de FHC. Um importante aspecto que colabora para o reconhecimento do MST enquanto ator 

social capaz de representar o trabalhador sem-terra, é a estratégia de articulação com diversas 

instituições e movimentos, como igrejas, partido político, sindicatos etc.  

A venda da força de trabalho para os latifundiários se mostrou como uma prática comum 

e insatisfatória na vida dos trabalhadores antes de aderirem ao MST. Ao ser questionado sobre 

a atividade laboral que exercia antes de conhecer o MST, Agrião responde: “Pronto, na roça 

mesmo, se lascando na roça. Eu trabalhava em empreitada, empreiteiro”.  

A ausência total ou insuficiente dos meios de produção e consequentemente a 

subordinação e perda da autonomia sobre a rotina de trabalho, também foram relatados por 

Alecrim: “É [...] eu trabalhava na diária, meu pai tinha uma área assim de terra, mais era 

miudinha, tinha 11, 11 irmãos 12 comigo”. Percebe-se que a propriedade familiar em muitos 

casos não é suficiente para garantir a sobrevivência de todos os filhos, principalmente quando 

se trata de famílias extensivas. Caso o chefe da família parcele a terra de forma igualitária, para 

que todos os herdeiros possam trabalhar em lotes individuais, a terra se torna insuficiente para 

produção rentável. Desta forma, parte dos trabalhadores que vivem em propriedades familiares 

é obrigado a recorrer a outras formas de trabalho, como a diária, empreita etc., para 

complementar a renda.  

Sant’Ana e Costa (2004) afirmam que em um contexto de escassez de terra a divisão da 

herança visa a manutenção de apenas parte dos filhos na propriedade, para que seja viável a 

produção e renda. Desta forma a inserção do Alecrim no MST foi uma alternativa para adquirir 

terra suficiente para sua sobrevivência. 

A desvalorização do trabalho por parte do empregador também foi um aspecto 

apresentado por Pitanga: “Eu trabalhava pros outros o fazendeiro ricão lá, que não dava valor 

a gente, a gente trabalhava na diária”. Já Erva-Cidreira fala do deslocamento de uma fazenda 

para outra, trabalhado como meeira: “A gente trabalhava para o latifundiário, né trabalhando 

assim a meia [...] Eu morei no Alto do Paulo Bispo, Alto de Paulo depois a gente foi prum 

terreno lá, terreno na Água Vermelha, mas sempre trabalhava a meia”.  

De acordo com Vendramini (2007) O trabalho no campo, desenvolve-se em um amplo 

espaço, abrangendo um conjunto de atividades, como extrativismo, pesca, agricultura, pecuária 
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etc. O espaço também é ocupado de diversas formas, desde a produção para subsistência até a 

produção para exportação, reflete a grande desigualdade do país. Constitui-se como espaço de 

trabalho, de vida, de relações sociais e de cultura, mas também de exploração dos trabalhadores, 

principalmente o trabalho temporário, sem relações contratuais. A autora afirma ainda que a 

penetração do capitalismo nas relações produtivas do campo e consequentemente a submissão 

da produção ao capital, intensificado em meados do século XX, impôs novas regras para 

lucratividade e acentuou ainda mais a concentração de terra e a desigualdade social no campo, 

destruindo a agricultura familiar, devastando e degradando ainda mais os empregos rurais.   

Mesmo abordando formas de trabalho rural diferenciadas (meeiros, diaristas, 

empreiteiros), o desejo em comum de ter controle sobre sua força de trabalho apontou a adesão 

ao MST como um caminho viável para o acesso à terra e consequentemente a autonomia sobre 

sua força de trabalho. Desta forma, em 1997 começa a se organizar o primeiro acampamento 

coordenado pelo MST em Wenceslau Guimarães, à beira da BR 101. Militantes do movimento 

realizaram reuniões e visitas, convidando os trabalhadores sem-terra para participarem do 

acampamento. Cabe demarcar que algumas pessoas que participaram dessa ocupação foram 

assentadas em outro território ou desistiram. Erva-Cidreira relata que: 

 [...] surgiu o MST em 97, pessoal sempre nas casas né, fazia as reunião convidando para 

participar da reunião para o acampamento, aí a gente veio, aí como acampou ali, ali na rua, 

ali na... berando a pista, aí depois, o Incra desapropria aqui, aí nós viemos, né, e aí acampamos, 

aí depois saiu a, a ocupação, e aí nós tamo até hoje.[...] muntios veio, desistiu, e outos estão 

até hoje né, outos foi prá outro assentamento, que nem  lá em Travessão que é Paulo Jaques, a 

(inaudível) lá em Taperoá, aí foi se dividindo. 

Assim, homens e mulheres, com diferentes trajetórias e modos de vida, resistiram ao 

período de acampamento unidos pelo desejo de conquistar a terra. Segundo Dimenstein (2010), 

para alguns trabalhadores o acesso à terra representa a liberdade de uma histórica forma de 

exploração pelo trabalho, a conquista da autonomia e de um local para trabalhar e morar. 

A histórica repressão dos movimentos sociais e o tratamento da questão social como 

caso de polícia (BERING; BOSCHETTI, 2011), fatos observados nas diversas mortes de 

trabalhadores do campo decorrentes de conflitos pela posse da terra, foram situações que 

intimidaram os trabalhadores. Alecrim conta que tinha medo das ocupações, por isso recusou 

os primeiros convites para participar do movimento, quando por curiosidade resolveu participar 

da reunião, decidiu aderir ao MST. O medo também pode ser percebido através da reação dos 

pais e familiares: 

Éeee, antes eu tinha até medo quando fala nesse, no caso tinha muito revolução né, aí eu morava 

em Imbiruçú, e teve duas reuniões, aí eu digo: “não vou não!”, quando foi na última reunião 
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eu digo: “eu vou lá! , vê essa reunião que modo é que é! ”, foi no dia de domingo, aí no dia de 

quarta feira eu me lembro como hoje, 10 de abril nós viajamos de lá para cá em 97. Aí eu vim 

para reunião, quando foi no dia de domingo, quando eu saí da reunião já tinha invocado para 

vim, aí cheguei em casa, tinha 4 menino[...] eu disse, “vamo para reforma agrária agora”, aí, 

“rapaz e as nossas coisas aqui como é que faz?”, “Nós leva o que nós poder levar, o que nós 

não poder nós deixa. Aí eu fui na casa de meu pai, avisei, meu pai começou a chorar logo, que 

saí eu mulher, filho, tudo pegado. Aí nós arrumou umas coisinhas e quando foi num dia de 

quarta feira eu peguei o carro pra aqui. 

Mesmo com o trabalho informativo e mobilizador realizado pelas lideranças do MST 

citados por Erva-Cidreira e Alecrim, a informação sobre o movimento só chegou a alguns 

trabalhadores já no momento das ocupações. Agrião conta que “[...]não sabia nem o que era 

MST, antes eu não sabia, fui saber depois que fizeram o acampamento aqui no dia 10 de abril, 

foi que aí que eu fui entendendo, fui começar a entender o processo do MST, entendeu?”. 

Muitos trabalhadores ao aderirem ao MST, desconhecem os objetivos propostos e o processo 

organizativo do movimento, o fazem movido apenas pelo desejo de obter a terra, ignorando os 

compromissos delegados aos militantes. 

De acordo com Fallkemback (2007), o processo formativo para a construção do sujeito 

sem-terra se efetiva através das relações sociais iniciadas no acampamento. Nesse momento 

novos valores são propostos, comportamentos são alterados, concepções são destruídas e 

reconstruídas, novos costumes e ideias são apresentados, visando provocar uma educação para 

a vida em coletivo. Em contrapartida, Martins (2003) afirma que, essa prática representa 

também o aniquilamento do sujeito anterior e a seleção dos trabalhadores que serão assentados, 

pois a privação e sofrimento exclui uma parcela de trabalhadores que não tem condições de 

suportar a situação imposta. Segundo o autor, soluções que atendessem as necessidades dos 

sujeitos em luta pela terra, poderiam ser alcançadas sem que estes fossem submetidos a tanto 

sofrimento, porém os interesses políticos de uma classe média e intelectuais que pensam uma 

reforma agrária partidarizada e constrói as organizações políticas mediadoras impedem 

soluções que diferem de suas ideologias.  

Apesar das contradições apontadas por Martins a ocupação não deixa de cumprir um 

importante papel na denúncia das desigualdades no campo e na luta pelo direito a terra, sendo 

um instrumento potente de mobilização e formação de opinião. Desta forma é necessário que o 

movimento pense estratégias de construção da luta junto com os trabalhadores e não para os 

trabalhadores, no intuito de superar esta dificuldade que não é exclusiva do MST, perpassando 

diversos movimentos que atuam junto a populações vulneráveis.  

Os trabalhadores permaneceram acampados a beira da BR101 durante um período de 1 

ano. Em 11 de março de 1998, 848,2488 hectares de terras foram desapropriadas e os 
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trabalhadores puderam enfim cultivar as terras. Segundo Incra o território tem a capacidade 

para assentar 60 famílias, entretanto a terra foi ocupada por apenas 50 famílias. O processo de 

acampamento não foi muito extenso, tendo em conta que, em muitos territórios os conflitos e 

disputas pela terra mobilizam o judiciário em recorrentes pedidos de reintegração de posse e 

despejos, gerando litígios que corroboram para longos períodos de acampamento. Apesar dos 

trabalhadores não relatarem dificuldades relacionadas ao processo de judicialização na 

desapropriação da terra, apontam diversos desafios e dificuldades enfrentadas até adentarem a 

terra: escassez de alimento e de trabalho, as precárias condições de habitação e as demandas 

organizativas do movimento. Erva-Cidreira conta que: “Desafio é as caminhada, caminhamos 

muito né, ia pra Salvador andava a pé, puxado  rsrs”. Ao ser questionada sobre a existência de 

outros desafios Erva-Cidreira fala sobre as condições de habitação durante o acampamento: 

“debaixo da lona na quinturona, né aí era difícil mesmo, mais chegamo lá”. Agrião relata que: 

Pronto, a fome, trabalho que era sol a sol, pegava de 7 tinha uma assembrea, pegava umas 7 

horas da manhã, largava meio dia, pegava 1, largava 4, todos os dias, sem remuneração né? 

porque aí não tinha mermo né? que era trabalho no coletivo mermo, era tudo no coletivo, esse 

foi o desafio maior do mundo que a gente pode enfrentar, foi esse. 

Apesar do Incra garantir uma cesta básica para as famílias, os trabalhadores precisavam 

recorrer a outras estratégias de sobrevivência pois, de acordo com as entrevistadas (os), a 

alimentação destinada ao acampamento era insuficiente, incompleta e de péssima qualidade, 

obrigando-os a procurar trabalho como diaristas, pedir alimentos na feira e/ou desenvolver 

outras atividades.  

Olha a maior dificuldade minha fia, foi a gente não ter o dinheiro pra comprar alimentação, 

mas ainda bem que o governo tamem junto com o INCRA lá, o governo mandava cesta básica, 

eu que nunca fui, a gente nunca foi encostada [...] a gente não podia trabalhar a gente tava 

acampado [...] o governo mandava cesta básica eu que toda vida tive minhas ideias, fazia uns 

panos de 3 maio e vendia de R$ 15,00 de R$ 15,00 um metro, dez metros de pano, pra puder 

arrumar o dinheiro do açúcar do café, essas coisas não vinha né, somente feijão, óleo, essas 

outras coisas, o arroz, e aí era o que a gente fazia era isso pra sobreviver. (Pitanga) 

Alecrim fala das dificuldades, mas também do apoio ofertado pelos comerciantes e 

sindicatos bem como a articulação do MST com os demais assentamentos, conquistados por 

mobilizações que antecederam a inserção do movimento no território.  

 [...] nós topamos muita dificuldade e o apoio mais também, é no dia de sábado, muita gente 

que não tinha condição ia na rua lá, pedir mermo, o jeito era pedi, por que não tinha dinheiro 

para comprar, não saia para trabalhar, ou se saísse topava pouca diária, aí pedia nas barraca, 

aí uns dava outros num dava, aí foi passando a vida até que nós vencemos né. Nós botava roça, 

mas era tudo coletivo, mas até a roça chegar, aí era obrigado pedir rsrs. [...] na época do 

acampamento o que vinha somente alimentação [...] aí vinha camião e mais caminhão de cesta 

básica né, aí daqui, São Marcos 1, São Marcos 2, Vila Tancredo, que era coligado também, se 
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coligou logo né, aí trazia banana, aquelas bananas, a reba, vendia as boas a reba trazia pá nós, 

foi passando, foi passando a vida assim.  

Apesar da ocupação já ter sido utilizada como forma de luta no município, os 

trabalhadores sem-terra do MST também enfrentaram preconceitos e discriminação por ousar 

ameaçar a propriedade privada. Mesmo a ocupação se desenvolvendo de forma pacífica, 

diferente de experiências anteriores, e o proprietário da terra tendo demonstrado interesse em 

vender a terra para fim de reforma agrária, xingamentos e ameaças demostram certa resistência 

em compreender as ações do movimento como meios legítimos de conquista da terra. Situação 

corriqueira em todo o território brasileiro ainda na atualidade, fato que pode ser observado 

através das constantes tentativas de criminalizar e censurar o MST e outros movimentos sociais, 

a exemplo da PL 9604/2018 do  deputado ruralista Jerônimo Goergen do Partido Progressista 

(PP) que altera o artigo da Lei Antiterrorismo criminalizando a manifestação política que 

envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais. (BRASIL, 2018) 

Outro aspecto importante relatado foi a não compreensão da população local acerca dos 

procedimentos legais que possibilitam a desapropriação da terra para fim de reforma agrária, 

caracterizando os trabalhadores sem-terra como ladrões de terra, ignorando que o proprietário 

da terra é ressarcido pelo Estado e que para ser desapropriada a terra precisa corresponder aos 

critérios constitucionalmente estabelecidos. É preciso compreender que este não entendimento 

é parte da construção ideológica do capitalismo, que afim de manter a propriedade privada 

inviolável, ultrapassa o posicionamento dos grandes proprietários e condiciona até mesmo 

trabalhadores empobrecidos a considerar as ocupações de terras um ato criminoso. 

Pitanga afirma que o próprio proprietário da terra que originou o PA Ernesto Che 

Guevara informou a comunidade que não estava sendo roubado: “o mermo fazendeiro daqui o 

dono dessa terra, ele mermo anunciou pro povo que a gente não tava roubando nada dele, nós 

não tava roubando nada dele.” O interesse do fazendeiro em vender a terra foi um aspecto que 

privilegiou a inserção do MST no território, tendo em vista que a própria crise do cacau levou 

muitas fazendas a falência, tornado a venda da terra uma atividade mais rentável nesse período. 

Agrião afirma que: 

Pronto, os maiores, os grandes fazendeiros que se, logo aqui no manicipio, foi a empresa López 

Marques, primeiro começaram a enfrentar com pistoleiro, né, quando o MST chegou já não 

tinha mais os pistoleiros, tinha só a terra para eles vender, que já tava no processo de vender, 

quando a gente ocupou, já foi realmente quando eles queriam, que já tava é disponível ao  

INCRA prá vender, aí que a gente entramos, aí já foi tranquilo, foi por livre e instantânea 

vontade que ele quis vender o terreno, a terra. 
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Apesar de abordar o período da ocupação como tranquilo, Agrião fala da reação da 

comunidade local de forma bastante negativa. Segundo ele muitos consideravam e tratavam os 

trabalhadores rurais sem-terra como vagabundos, invasores, baderneiros e violentos, 

discriminando-os. O uso de acessórios que identificavam os trabalhadores sem-terra se 

tornaram símbolos carregados de estigmas que construíam uma imagem pejorativa do sujeito 

sem-terra. Agrião relata ainda a mudança de visão sobre os sujeitos participante do MST, 

afirmando que o movimento adquiriu o respeito da comunidade, apesar da população ainda 

direcionar um olhar diferenciado para o trabalhador sem-terra, já não os vê como ameaça e sim 

como cidadãos que sabem reivindicar seus direitos: 

 [...] a realidade era essa, pensava que era um bocado de vagabundo, um bocado de invasor, 

um bocado de baderneiro, era desse jeito que tratava, todo mundo olhava com... com o olhar 

diferente de hoje, que hoje todo mundo olha com outro olhar, outra... com outra informação, 

que hoje a gente pode usar o bonel sossegado, pode usar a camisa, pode usar o que quiser [...] 

antigamente não, era como que fosse é, um bicho do mato, todo mundo né, todo mundo tinha 

receio [...] quer dizer, tinha como uns animais sei lá, ninguém levava a sério como hoje, hoje a 

sociedade é quem vai, é quem tá aí, todo mundo junto, hoje não tem mais aquela divisão, tem o 

respeito, que até hoje negim respeita o MST, não tem pra ninguém, mais não é mais como era, 

antigamente era diferente. 

Alves (2012) afirma que o MST nasce como produto de revoltas camponesas, 

semelhantes a muitas manifestações sociais em que o protesto e resistência leva a práticas 

consideradas violentas, mas que nem por isso atentam para a desestabilização do Estado de 

Direito. Desta forma os confrontos não visam extinguir o regime político, antes representam a 

tentativa de enfrentamento das desigualdades e demostram a ação punitiva do Estado tanto na 

ação policial quanto por meio dos conceitos impregnados na teoria penal. Tais conceitos 

reforçam estigmas existentes desde os primórdios do Estado liberal- burguês, no qual o 

trabalhador do campo insurreto é caracterizado como um inimigo, um terrorista a serviço da 

destruição ou enfraquecimento do Estado.  

A mídia também tem cumprido a função de defender a propriedade privada e propagar 

uma imagem pejorativa do MST. Sobre isso Reis (2004) afirma que o MST é um movimento 

contra hegemônico por isso é combatido e seus membros considerados criminosos. Dessa 

forma, discursos desqualificadores visam subtrair o apoio da população, e a mídia enquanto 

poderosa agência de controle social informal, formadora de opinião e de discursos dominantes, 

tem um peso decisivo nesse processo. Erva-Cidreira vivenciou os resultados dessa construção 

e relata os insultos sofridos, atribui essa ação a falta de conhecimento da população acerca do 

MST. Afirma ainda que algumas pessoas não suportavam os adjetivos que lhes eram atribuídos: 
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Rumm era muito difícil viu, eles não tinha o conhecimento, eles achava que a gente tava ali, 

que era para roubar as terras, mas não é,[...] agente vem, ocupa mas sempre é desapropriado, 

o INCRA vêm e paga ao latifundiário. A gente convivia ali, sempre passava aqueles povo nas 

estradas chamava do ladrão, tinha gente que não aguentava aquilo alí, dizia não eu nunca 

roubei terra, mas não é assim. Depois que foi entender que não é assim, tudo bem, aí ninguém 

liga mais, quer dizer, também entenderam que não é isso. 

O relato do Alecrim se diferenciou dos demais, afirmando que apesar de existir 

opositores a estratégia de ocupação, também existia pessoas que apoiavam, o que tornou esse 

período menos dificultoso. Os vínculos com a vizinhança e com os companheiros de luta foram 

apontados como características que fortaleceram as ações. 

Foi tranquilo, aí os vizinhos no caso, os confrontantes, é os vizinhos ficou também tudo de boas, 

nós tudo era estranho, tudo se uniu no conhecimento, os vizinhos também, merma coisa, era 

tudo estranho teve o conhecimento, aí fomos tocando a vida, aí né com roça e outras 

curiosidade[...] não deixa de não ter um contra, não deixa de não ter um a favor, nós mesmo 

aqui teve um grande apoio da sociedade, teve uns que era contra, mas também não mostrava 

receio né. 

De acordo com as entrevistas, o MST contou com o apoio da prefeitura na pessoa do 

prefeito e agrônomo, Carlos Durval Passos da Silva, popularmente conhecido como Leão, que 

mesmo pertencendo ao Partido Liberal- PL, (partido político com uma proposta societária 

bastante diferente do que é defendido pelo MST), não se furtou ao diálogo, colaborando até 

mesmo com as manifestações. Carlos Silva foi prefeito de Wenceslau Guimarães durante 2 

mandatos que foram de 1996-2004, no ano de 2016 candidatou-se novamente, mas não foi 

eleito. (BRASIL, 1996, 2000, 2016)  

 [...] quando a gente acampou aqui na beira da pista o prefeito era Leão,entendeu? Leão deu 

tanto apoio a gente, até nas nossas caminhadas pra lhe dizer bem claro, o prefeito da cidade 

deu um apoio, até nas nossas caminhadas, ele dava galão de óleo pra nossos carros, ele dava 

carro de som pra nóis fazer nossas palestras, ele dava carne, entendeu? Se fosse tempo de 

coresma ele dava peixe, graças a Deus nos temos relacionamento ótimo com o prefeito. 

(Pitanga) 

Diferente de muitas ocupações em que a violência policial e dos fazendeiros é 

recorrente, nesta situação em específico, a polícia e até mesmo fazendeiro foram citados como 

apoiadores. “o próprio prefeito Leão, na época apoiou tranquilamente, que era prefeito, o 

comandante aqui da delegacia, que era Cabo Borges que nos apoiou, Zeca que era fazendeiro, 

nos apoiou totalmente, tranquilamente (Agrião).” A igreja católica foi a organização apoiadora 

mais citada pelos entrevistados, apenas Agrião não mencionou esta instituição.  

Historicamente a Igreja Católica, orientada pela teoria da libertação e através da CPT, 

vem cumprindo importante papel na luta pela terra, no município de Wenceslau Guimarães não 

foi diferente. De acordo com Neto (2007), a abertura política pós ditadura, que permitiu o 
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surgimento de diversos movimentos sociais, entre eles o MST, impulsionou a politização a 

esquerda de parcelas da população, e consequentemente a abertura da Igreja Católica para as 

políticas sociais, fato que resultou no Concílio Vaticano II, sob o papado de João XXIII. O 

Concílio abriu espaços para discussões e orientações políticas da Igreja em que religiosos 

católicos ou não começaram a vincular a teologia às lutas sociais. Desta forma a Igreja católica 

através da CPT e das CEBs, contribuíram com a luta pela terra. Apesar do crescimento de 

igrejas neopentecostais evangélicas e do movimento de reforma carismática da própria Igreja 

Católica, em que as lutas políticas e a transformação social são pouco consideradas, a Igreja 

Católica permanece sendo uma importante instituição apoiadora dos movimentos sociais 

camponeses. 

O padre aqui era padre Ivo me parece, que padre Ivo apoiou muito a gente, deu apoio aqui a 

gente bastante, e o sindicato mesmo apoiou a gente também, por que o sindicato era que era a 

linha de frente né, a não ser o MST, era o sindicato do trabalhador rural, e as igrejas, todas as 

igrejas também ajudava, as igrejas católicas estava mais de frente mais as igrejas evangélicas 

também apoiou a gente. Nós tinha o apoio da prefeitura também, por que na época o prefeito 

era Leão. (Alecrim) 

Apenas Alecrim identificou um opositor ao MST no município, o Agropecuarista e 

empresário Osvaldo José de Souza, que foi o primeiro prefeito do município pela Aliança 

Renovadora Nacional- ARENA, partido político conhecido pelo autoritarismo e apoio político 

a ditadura militar pós 64 e extinto em 1979. Em 1997, período em que se estabeleceu o 

acampamento do MST em Wenceslau Guimarães, atuava enquanto deputado estadual pelo 

Partido da Frente Liberal- PFL, principal partido político de direita do Brasil, atualmente 

denominado como Democrata- DEM. Alecrim afirma que, por possuir muitas propriedades e 

temer a ocupação das mesmas o então deputado Osvaldo se opôs ao MST (BAHIA, 2018). 

 [...] oposição naquela época que nós teve foi de Osvaldo, por que ele no caso, tendo várias 

fazendas, ele ficou com medo da gente acampar na fazenda dele, ocupar né rsrsrs. Aí ele ficou 

com uma oposição grande né. Nós tava em Wenceslau, apareceu um camarada lá falando assim 

“dedo duro”, rsrsrs. Aí pra medontrar a gente, mas nós também num, num se assustou  né, foi 

positivo. (Alecrim) 

Atualmente os trabalhadores sem-terra assentados na PA Ernesto Che Guevara, 

demostram vivenciar relações com o executivo, legislativo, comunidade, proprietários de terra 

e comerciantes locais, livre de preconceitos e discriminação por se identificar como sem-terra. 

Atualmente a comunidade se aproximou do assentamento, fazendo uso dos espaços e recursos 

naturais desse território, bem como estabelecendo relações comerciais com os assentados, 

vendendo e comprando a produção do assentamento: “o que produz eles compram né, se vai 

pra farinheira eles compram se leva alguma coisa pra feira eles compram” (Erva- Cidreira). 
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[...] nós temos uma quadra de esporte alí, e os meninos da rua vem brincar alí, nós temos um 

campo de futebol aqui também, eles da rua vem a comunidade é totalmente bem com a gente, 

aqui mermo, você tá vendo eu fazendo isso aqui, é pra levar pra feira amanhã pra vender meu 

biscoitinho pão, eu faço pãozinho, pra vender amanhã pra galera, entendeu? (Pitanga) 

Desata forma os comerciantes locais e a comunidade se colocam nesse cenário como 

consumidores da produção dos assentados, facilitando o processo de escoamento da produção. 

Entretanto, a facilidade em comercializar os produtos agrícolas não é uma realidade 

compartilhada pela maioria dos trabalhadores do campo, situação que compromete a geração 

de renda e a qualidade de vida da população do campo. 

Em linhas gerais os pequenos produtores enfrentam dificuldades para competir no 

mercado, tanto no que diz respeito a política de preço quando  na garantia de mercado e subsídio 

para a produção. Historicamente a agricultura de base familiar e sua base fundiária vem sendo 

negligenciada pelo Estado, desta forma a pequena propriedade tem sobrevivido, mas em 

condições desfavoráveis na competição de recursos com as grandes propriedades. O latifúndio 

e a monocultura para a exportação, associado ao discurso de modernização da agricultura e do 

consumo de tecnologias vem favorecendo a política agrícola voltada para o agronegócio. Nesse 

sentido programas como o Pronaf e o PAA que se propõe a fortalecer a agricultura familiar 

através no investimento na produção e na garantia de mercado, significam importante avanço 

nesse campo. (CARNEIRO, 1997; CUNHA 2016). 

Ao tratar do acesso aos espaços públicos e dos serviços, os sem-terra, afirmam não mais 

sentir diferenciação na forma em que são tratados, vivenciando relações com a comunidade, 

livre de preconceitos e discriminação por ser sem-terra. A saúde e educação aparece como o 

símbolo do acesso, mas em nenhum momento foram citadas a existência de políticas agrícolas 

ou alguma articulação com a secretaria de agricultura do município. Relato que provoca a 

reflexão acerca da integração entre as políticas assistenciais e de educação com as políticas 

públicas de incentivo e apoio a produção, visando promover a emancipação do trabalhador do 

campo. Assim como à formação profissional e à informação, à educação formal e à saúde, o 

acesso ao credito também se caracteriza como uma situação que interfere na qualidade de vida 

das famílias de trabalhadores do campo, merecendo igual atenção. 

[...]a gente aqui não tem do que queixar, porque se a gente adoece tem um exame marca o 

exame pela prefeitura, pra fazem em Salvador têm o carro pra levar entendeu? Os carros da 

prefeitura pra levar marca o horário, vez que vai 2, 3 carro, e nisso aí, sobre a saúde dizer que 

a prefeitura nega a gente, não nos é bem tratado sobre isso, só não é tratado que não vai 

procurar. (Pitanga) 

O assentamento estudado por se localizar no perímetro urbano não se difere da cidade 

no que tange a equipamentos de infra- estrutura e serviços, possuindo água encanada, energia 
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elétrica, saneamento básico etc. É importante demarcar que essa realidade nem sempre é 

compartilhada por outros assentamentos, localizados em territórios mais distantes.  De acordo 

com Wanderley (2009), as políticas para o meio rural não levavam em conta a melhoria das 

condições de vida da população e a elite fundiária se sentia acima da lei, na medida em que a 

lei se confundia com o próprio poder local. Desta forma, os equipamentos de infraestrutura e 

de serviços eram vistos como a negação da condição rural, ou seja, a energia elétrica, 

estabelecimento de saúde, estabelecimentos comerciais etc. caracterizavam o espaço urbano. 

Mesmo com algumas melhorias, no campo da eletrificação rural, estradas vicinais, transporte 

intermunicipal, saúde e educação etc., a cobertura desses serviços e sua qualidade são 

insuficientes e insatisfatórias.  O assentamento Ernesto Che Guevara, parece vivenciar uma 

situação privilegiada, quanto ao acesso aos serviços disponíveis no município. A proximidade 

do assentamento com a área urbana, percebida no processo de conurbação com a cidade, 

contribui com a locomoção, dispensando o uso de transporte. 

Ao conquistarem a posse da terra, novos desafios são estabelecidos. A consolidação do 

assentamento passa a exigir esforços em prol de outras demandas, como habitação, educação, 

instrumentos e recursos para a produção, bem como a definição do modelo de trabalho que seria 

adotada pelos assentados. O insuficiente financiamento do Pronaf desassociado da assistência 

técnica pouco contribuiu para o desenvolvimento produtivo do assentamento, ao contrário, 

provocou o endividamento de muitos trabalhadores. Alecrim conta que:  

É os desafios foi vários[...] pra mim mermo já viu, foi nós ganhar terra primeiro lugar, nós 

trabalhar em conjunto, que nós tem aqui um coletivo, que no dia de segunda feira é um coletivo 

que trabalha pra associação manter o a organização em pé né. É projeto mermo que vei pra 

nós foi somente o Pronaf, esse Pronaf uns pagou, outros não pagou, foi mau administrado 

também. Em termo de técnico não tinha, hoje nós tem vários técnicos aqui dentro do 

assentamento mermo, mas nessa época nós não tinha nenhum. Aí uns precisava de comprar 

roupas, outros pensava de tomar cervejinha, nessa aí que foi o desafio mais alto que a gente 

teve, mas se tornou o pior, tem muita gente que tá endividado até hoje, é até hoje. 

 

No início da estruturação do assentamento a fome permaneceu sendo um grande desafio 

para os trabalhadores, até mesmo porque o trabalho na lavoura não assegura retorno imediato, 

sendo necessário aguardar o tempo das colheitas. O Incra permaneceu fornecendo alimentação, 

entretanto insuficiente para atender as demandas e de péssima qualidade. A jornada de trabalho 

permaneceu intensa, entretanto os trabalhadores exerciam suas funções com mais satisfação e 

segurança, pois possuía uma garantia do usufruto de seu trabalho. 

Esse aí agora foi caí pra dentro da minha roça, quando dividiu que cada um pregou a sua área, 

caí pra dentro, eu trabalhei um ano de dia a noite, trabalhei um ano, um ano fechado de 

domingo a domingo, um ano, todo dia, não teve um dia que eu dissesse não fui na roça, um ano, 

tremi muitas vezes de fome na roça, negócio é, negócio de dizer que... hoje graças a Deus hoje 
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eu estou sossegado,  hoje eu tô com meu burro marrado na sombra, mas já passei fome, já 

passei dificuldade já, já minha filha, já sofri, hoje não, graças a Deus, depois cada um tomou 

conta de sua área, começamos trabalhar mesmo, hoje eu vivo despreocupado, mas antes o 

desafio foi muito grande [..]a CAR mandava o feijão vei desgraçado, arroz, fubá de milho e 

farinha, a farinha se a gente botasse pro porco o porco não comia, mas tinha que trazer pra 

gente, entendeu? [...], arroz, feijão e farinha de milho, só isso que era o benefício que a gente 

tinha de ajuda, vamos dizer, do movimento na época, a gente só tinha isso. 

Erva-Cidreira e Pitanga relatam que no período de assentamento em que começaram a 

produzir a situação financeira melhorou. Segundo Pitanga, após a desapropriação os assentados 

puderam colher os frutos de plantios já existentes na terra, e também plantar suas próprias 

lavouras: 

Aí agora já melhorou por que a gente já começou a plantar, por que até nesse período a gente 

não pudia plantar, nós não pudia colher uma cabaça de cacau nem  se quer verde, que o INCRA 

não tinha acertado ainda o troco do homem a gente não pudia bulí em nada, nenhuma banana 

se que a gente não pudia culher entendeu? Aí quando a gente passou pra terra ainda ficou um 

ano prá pegar a emissão de posse, aí depois que a gente pegou a emissão de posse foi que a 

gente começou a plantar um feijão a plantar os legumes da gente, as coisas já começou 

melhorar, que a gente já estava se sentindo donos das terras. 

A possibilidade de trabalhar na terra, plantar e colher alimentos, aparece no discurso 

como uma condição para a melhora da situação de vida. Podemos inferir que através do acesso 

à terra, a fome citada pelos entrevistados como o maior desafio no período de acampamento 

começa a ser uma dificuldade superada, até mesmo por que começou a ser possível produzir 

para o consumo familiar e para o comércio. Sobre isso Carneiro et al. (2008), fez um estudo 

comparando a realidade de vida de assentados, acampados e trabalhadores da reforma agrária e 

contatou que a segurança alimentar se diferenciava entre os três grupos, sendo os trabalhadores 

boi- fria os que mais enfrentavam dificuldades. Quanto ao apoio governamental, sejam em 

bolsas, ou outros benefícios os acampados e assentados eram os mais contemplados. A 

produção animal desenvolvida pelas famílias assentadas foi apontada como um aspecto capaz 

de contribuir com a geração de renda e para a melhoria da segurança alimentar. 

Os dados apresentados pelo Incra, através da Pesquisa Sobre a Qualidade de Vida, 

Produção e Renda dos Assentamentos da Reforma Agrária, apontam para melhorias nas 

condições de vida da população assentada no que tange a moradia, acesso a água, energia 

elétrica, bens e equipamentos. 78,98% afirmaram ter acesso a água suficiente para o consumo, 

76% tem acesso à energia elétrica, 84% são alfabetizados e 76% adquirem sua renda familiar 

da produção. Entretanto no campo da saúde, diferente da realidade do PA Ernesto Ché Guevara, 

56% dos assentados se mostraram descontentes com o acesso à hospitais e postos de saúde. Em 

ralação ao crédito 52% das famílias declararam acesso ao Pronaf e destas 64% estão 

adimplentes. (BRASIL, 2010).  
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Após a desapropriação outro grande desafio foi a organização das formas de uso e 

divisão da terra. Inicialmente o MST pretendia estabelecer o trabalho coletivo e uso comum da 

terra, entretanto as relações de trabalho dos assentados foram construídas sobre outras bases, 

fato que dificultou o estabelecimento deste tipo relação produtiva. Ao instituir no assentamento 

Ernesto Che Guevara o uso coletiva da terra, em que todas as famílias trabalhavam juntas, os 

trabalhadores começaram a  ter dificuldades de adaptação, fato que começou a gerar conflitos, 

optou-se então por dividir os assentados em 5 grupos de dez pessoas, para que estes 

desenvolvessem o trabalho em equipe, estratégia que também não obteve sucesso. 

[...] éeee ficou coletivo, ai não deu pra andar no coletivo por que cinquenta família pra 

trabalhar tudo em conjunto. Ai tem uns mais encostado, tem outros afobado ai não deu certo, 

nós dividiu, midimo a roça de novo e dividimo pro grupo, o grupo é de dez, aí foi cinco grupo. 

Lotiemo toda, aí foi um sortei, aí teve uns grupo que tocou bem, que nem o meu grupo mermo 

que tocou bem, tem mais uns dois grupo que tocou bem, mas tinha um no mei que começou 

entortando, aí nos disse: “não, vai ter de dividir de novo o de todo mundo”. Aí vortamo a contar 

os pés de novo rsrsrs e dividimo. [...] é que que tem uns sabido né, os sabido foge de manhã 

cedo pra não ir, outros chaga, lá, fica lá, que nem os dizer dos mais velho, fica lá penteando o 

macaco, muambando, e uns se afobando e estressando aquele indivíduo que não quer nada, 

rsrs (Alecrim) 

O estudo de Martin (2009) afirma que um dos traços característicos do campesinato é a 

forma extensiva de ocupação autônoma de seu trabalho, sendo este familiar e realizado a partir 

do controle dos meios de produção. Desta forma a gestão do estabelecimento é feita pelo 

proprietário, e os responsáveis pelo empreendimento estão ligados por laços de parentesco, o 

capital pertence à família e o patrimônio são objetos de transferência intergeracional no interior 

da família.  

Os trabalhadores assentados na PA Ernesto Che Guevara, apesar de ter vivenciado a 

experiência de trabalho coletivo no período de acampamento, não incorporam essa prática de 

trabalho, resgatando as formas de trabalho tradicionais após a conquista da terra. Desse modo 

optaram pelo trabalho familiar em lotes individuais tendo em vista que em suas trajetórias de 

vida a terra sempre foi visualizada como propriedade familiar e não como bem coletivo, 

conforme tentou estipular o MST. Desta forma, o direcionamento político organizativo do 

movimento que orienta as formas coletivas de uso da terra não foram acolhidas pelos assentados 

desse território, tendo em vista que as experiências de trabalho desenvolvidas nessa região 

historicamente, parecem assimilar o trabalho coletivo, como a reprodução das relações de 

subordinação e exploração do trabalho em que o assentado permanece sem dominar sua força 

de trabalho, desenvolvendo suas funções como se trabalhasse para terceiros.   
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A impossibilidade da forma de trabalho incentivada pelo movimento, demostra a 

consistência das contradições apontadas por Martins (2003), pois decisões que ignoram o real 

desejo dos trabalhadores e priorizam os ideais de estudiosos, visando a criação de elementos de 

coesão grupal exógena, e à construção de um modelo societário baseados em ideologias não 

compartilhadas pelas massas, dificilmente terão êxito. Entretanto no caso do PA Ernesto Che 

Guevara, após os conflitos, o movimento demostrou maturidade ao repensar coletivamente as 

formas de uso da terra que melhor se adequasse aos modos de vida dos trabalhadores. Assim a 

terra foi dividida em lotes de 6 hectares por famílias, e a roça de cacau já existente antes da 

ocupação também foi dividia.  

[...] a gente mediu é, por parte, 6 hectare pra cada um. Até agora o INCRA não se dispôs a vim 

medir e dar o título a cada um, nós está aguardando só isso agora, mas entre a gente mesmo 

dividiu 6 hectare de roça pra cada um, terra pura e depois a roça que a gente dividiu. (Agrião) 

Pitanga relata que aderiu ao MST após o falecimento de seu esposo. Com 10 filhos ainda 

crianças, afirma ter visto no MST uma alternativa para conquista da terra e da subsistência de 

sua família, encontrando no movimento apoio e solidariedade. Entretanto após a desapropriação 

da terra e divisão dos lotes, conta que houve um enfraquecimento dos vínculos e da 

solidariedade construídos entre os assentados no período de acampamento, em que até mesmo 

a escassa alimentação era compartilhada. As visitas aos vizinhos, antes realizadas como 

socialização passaram a ocorrer com menos frequência ou motivadas por adoecimentos.  

Miranda e Cunha (2013) atribui o enfraquecimento dos vínculos após a efetivação do 

assentamento a heterogeneidade da base do movimento. Desta forma o elemento de 

identificação e união entre as famílias durante o período de acampamento é o acesso à terra, 

com a criação dos assentamentos estes elementos de coesão vão sendo dissolvidos. Ao adquirir 

o benefício ocorre a desmobilização e os assentados tendem a reforçar a lógica do trabalho 

individual. 

Acho que se eu tivesse em outro canto, até os meus filhos tinha morrido a mingua, o povo aqui 

também ajudava, entendeu? aqueles que não tinha. Aí as pessoas, que nem a finada Marlene 

mermo[...] ela trabalha na prefeitura, mas ela sempre ainda pegava um dinheirozinho, ela 

morando aqui, sempre, sempre ela pegava um dinheirozinho da prefeitura e com aquele 

dinheirozinho ela sempre fazia um reboliço lá, e ajudava todo mundo do acampamento, quem 

tivesse fi. Do ovo que comia, todo mundo comia, do café que bibia, todos bibia, entendeu? 

Entonse graças a Deus, que deu pra gente sobreviver.[...] É, só que depois que dispropriou, 

todo mundo virou individual, aí bem pouco um vai na casa do outro, a não ser se tiver doente, 

se tiver um acidente, aí sempre a gente vai, mas é mais difícil o povo, até eu mermo, falar a 

verdade, até eu mermo parece que eu esqueci, de andar na casa dos vizim, aonde que eu ando 

mais é aqui na casa de minha prima, mas sempre eu vou visitar os doentes, a gente sempre vai, 

entendeu?(Pitanga) 
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Outra importante demanda do PA Ernesto Ché Guevara foi a construção de habitações 

para as 50 famílias assentadas. Segundo os entrevistados, o território possuía apenas 7 

estabelecimentos, 6 moradias e uma fábrica de farinha, denominada pelos trabalhadores de 

‘casa de farinha’. De acordo com Alecrim ainda no período de acampamento, os trabalhadores 

sem-terra enfrentaram dificuldades com o acesso a água para consumo e esgotamento. Para 

atender estas demandas os trabalhadores coletivamente cavaram poços e fossas rudimentares, 

posteriormente mudaram de localidade para facilitar o acesso à energia elétrica. Nesse novo 

local ainda dentro da propriedade, foi adquirido pelo coletivo uma ‘bomba sapo’, que transferia 

água do rio para o assentamento.  

Após a conquista da terra, iniciou-se a luta pela habitação, educação e condições de 

produção. Pitanga relata ter ficado 6 anos morando em moradia de lona, já Agrião diz ter 

habitado em barracos de lona ainda 2 anos após a desapropriação. Após esse período veio o 

dinheiro para construção das casas. Sobre isso Alecrim relata que uma empresa de construção 

civil contratada pelo movimento após receber parte dos recursos, abandonou as construções, 

novamente aponta a importância do coletivo para a garantia do término das obras:  

Tem uma história né rsrsrs, dessas casas [...] veio o credito prá nós, aí esse credito fomo 

perdido né, era o dinheiro da casa nós também não pegava mais nunca, aí nós pegamo esse 

projeto, veio um cara lá de Tamarajú pra aqui [...] nessa época a gente tava no barraco, aí 

começou trabalhando, começou nove casa,  o cara começou trabalhar e ante de colocar as nove 

no mêi das casas, aí nós liberou um tanto de dinheiro né, dá logo um abalo pra 25 casa.[...] em 

meio andamento das casa ele queria que nós liberasse o restante do dinheiro, “ tem que trazer 

bloco de lá!  trazer telha!” e não sei o quê!, que precisava de um caminhão prá trazer essas 

coisas de lá pra cá!  pagava frete ficava muito caro! [...] nós não liberamo esse dinheiro, o 

resto do dinheiro, esse cara pocou fora e nós ficamo com a mão na dor, e aí foi obrigado, o 

restante do dinheiro ficou prá nós comprar o material, telha, bloco, cimento, o que precisava 

prá uma casa né. E nós mermo que tocamo né, que nós também tinha uns cinco a dez predero 

aqui, inclusive eu sou um que tava no mei também, e aí nós tocamo, e aí quem não era pedreiro 

foi aprendeno, e tocamo o barco prá frente né.  

Ao falar de infraestrutura Pitanga não deixa de incluir a educação para crianças e adultos 

como pauta de luta do MST, e como a participação no movimento foi importante para que ele 

tivesse acesso a alfabetização. Fala com orgulho de seu aprendizado, nas escolas improvisadas 

em barracas lonas. Ressalta ainda a colaboração da prefeitura, através da oferta de professores: 

[...]a história da gente é grande, quando eu vim pra aqui, eu num sabia nem fazer uma letra do 

o, que é a letra mais fácil, eu num sabia, hoje você viu aqui, eu escrevendo aqui, aprendi aqui, 

sabe aonde? Na escola de lona, escola de lona, todo mundo estudava, e sabe quem vinha ensinar 

a gente? Os professores da rua, por isso que nós tem o nosso apoio da cidade, as professoras 

da prefeitura, ensinava criança, e ensinava os adultos de noite. 

O espaço da escola, posteriormente construído, também foi abordado como uma 

conquista no campo da infraestrutura: “Temo uma casa com 4 salas, uma cantina, tudo aí é do 
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coletivo né, professora é por conta da prefeitura, agora a área é coletiva [...] Agora não 

funciona as 4 salas por que foi saindo, saindo, saindo se entende, mudando de grau, aí foi pra 

rua” (Alecrim).  

A educação tem sido uma importante pauta de luta do movimento MST, tanto no que 

diz respeito a educação básica quanto ao nível técnico e superior. O movimento tem investido 

na educação por compreender a importância desta na formação política ideológica dos 

assentados. Souza (2008) afirma que com a ampliação do número de assentamentos 

organizados pelo MST na década de 80 a deficiência no acesso à educação da população 

camponesa ficou mais evidente, desta forma o movimento iniciou a experiência de uma 

educação mais alinhada com a realidade do campo, produzindo documentos que demostravam 

as necessidades educacionais da população camponesa e apontando possibilidades de 

construção de uma política pública de educação do campo coerente com as práticas dos 

trabalhadores.  

Com a criação do Setor de Educação dentro do MST a educação foi conquistando um 

espaço privilegiado dentro do movimento, tendo como prioridades as estratégias políticas e a 

ocupação da terra. Conforme assinalado por Caldart (2001), a educação para a população do 

campo defendida pelo MST busca superar as necessidades políticas e pedagógicas de pensar os 

movimentos sociais como matriz de uma educação que se contraponha a exclusão social, 

alimentando o sonho de uma sociedade sem desigualdades sociais. Desta forma as primeiras 

inquietações do movimento se deram em torno da educação das crianças acampadas e 

assentadas, tendo em vista a necessidades da construção de escolas e da viabilização da 

educação formal. Posteriormente a reflexão sobre práticas educativas que dialogassem com a 

realidade do movimento social foram ocupando espaço nos debates. A autora afirma que a 

educação no campo se caracteriza pela ausência e experiência. A ausência de professores com 

especialização para trabalhar nos assentamentos, ausência de técnicos agrícolas etc., desta 

forma experiências e parcerias com universidades, ONGs, secretarias estaduais e municipais de 

Educação, movimento sindical entre outros buscam suprir essas demandas. 

 Por fim, Souza (2008) chama a atenção para a precariedade na situação pedagógica e 

na infraestrutura das escolas públicas fato que compromete o ensino no campo. Afirma que o 

processo de nucleação- político municipal e/ou estadual que atingiram escolas de muitos 

estados resultou no fechamento de muitas instituições e na abertura e/ou fortalecimento de 

escolas localizadas em áreas centrais, entre bairros e vilas rurais, fato que submeteu muitos 

estudantes a um longo percurso de caminhada ou muitas horas no transporte escolar para ter 

acesso à educação formal. 
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O assentamento Ernesto Che Guevara, tem investido na educação não apenas no nível 

básico, mas também técnico e superior, reconhecendo a democratização do saber como 

fundamental para uma vida digna e para o exercício da liberdade de expressão. Os trabalhadores 

sem-terra reconhecem que para obter mudanças estruturais na sociedade só o acesso à terra não 

é suficiente, é necessário que os espaços de produção de conhecimento também usados para o 

exercício da dominação, historicamente monopolizados por uma parcela da sociedade seja 

democratizado bem como o acesso a moradia, saúde, lazer e educação. 

A educação, saúde, segurança, moradia, né, lazer, todos nós precisa desse processo, e o MST 

em si, o que ele prega mais é isso, você ter liberdade de expressão né, no caso, de você ter uma 

vida digna. Ter uma vida digna mermo trabalhando na zona rural.  Se hoje eu tenho um filho 

que fez uma faculdade federal agradeço ao MST [...] meu filho foi pra Paraíba, lá estuda 30 

mil aluno, através de quem? Do MST, e qualquer um filho meu pode estudar em qualquer, pode 

fazer qualquer curso através do MST, sem pagar nada, esse é a maior gratificação que a gente 

tem sobre o movimento, a liberdade que a gente têm, a liberdade que eu falo porque a gente 

conseguiu, adquiriu, andando procurando ocupar a terra, ocupando o INCRA, fechando 

estrada, pintando a desgraça pra isso poder acontecer, por que se não, não acontece. (Agrião) 

Para atender as demandas de infraestrutura do assentamento, foi cavado um poço 

artesiano, através de recursos governamentais, cabe dizer que a comunidade vizinha também 

utiliza esse recurso. O assentamento adquiriu ainda um caminhão, um trator, uma carroça um 

arado e uma grade, de uso coletivo. Alecrim reforça a importância do coletivo para a conquista 

e manutenção desses instrumentos: 

E isso que eu coloco o problema do coletivo é bom, uma hora dessa aí, nós tem a bomba alí, 

hoje, a bomba quando quebra é três mil, quatro mil, um dinheirão que, mais um só não tem 

condições né, ou o que tem condições e uma condição mais difícil, a bomba de defeito, o 

caminhão, no caso tem o caminhão, o caminhão quebrou, aí vai consertar, é o coletivo quem 

responde tudo, no caso nós tendo o coletivo não pode largar de lado, tem que tocar pra frente 

o coletivo. 

Os entrevistados atribuíram as conquistas à organização e luta do MST, por meio das 

caminhadas e ocupações. Rodrigues (2006) faz uma análise do discurso do MST e da forma 

como as ocupações, também realizadas na forma de caminhada, caravana, jornada, marcha, 

mobilização e passeata, contribuem para ressignificação e legitimação de práticas consideradas 

ilegítimas por outras forças políticas. Dessa forma as passeatas, marchas e ocupações de 

espaços urbanos, simboliza a resistência à ordem política e procura legitimar a ocupação, 

também como ruptura do espaço urbano, tendo em vista que através dessa estratégia o 

movimento demostra que sua luta ultrapassa os espaços ditos rurais e incorpora pautas que 

contemplam toda a sociedade. 
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Assim o MST apresenta a falta de acesso à terra como o problema social de interesse de 

todos e que também afeta a população das cidades, tanto na falta de moradia quanto na falta de 

emprego e favelização dos trabalhadores. A classe trabalhadora sem distinção de espaço se 

mostra como demandatária de atenção semelhantes, como segurança, habitação adequadas, 

emprego ou meios de produção, educação, saúde, infraestrutura etc. Outra importante pauta 

apresentada pelo movimento como contribuição para toda a sociedade é a defesa da produção 

de alimentos saudáveis por meio da agroecologia, contrapondo-se ao modelo do agronegócio. 

(BASTOS, 2016; NÃO NOS INTIMIDAREMOS, 2009; ENCONTRO MOSTRA FORÇA DA 

AGROECOLOGIA, 2010). Desta forma o movimento vem impondo a sua presença e dando 

visibilidade a sua causa, visando promover a socialização política com outros movimentos 

sociais em defesa dos trabalhadores. 

através de caminhada que a gente pra conquistar alguma coisa, algum objeto, como aqui a 

gente tem caminhão, trator, é tudo através de esforço caminha para Salvador ocupa o INCRA, 

vai pra Brasília, aí é que aonde conquista os projetos não fica de braços encruzados esperando, 

entendeu? (Erva- Cidreira)  

Quanto à produção agrícola os entrevistados afirmam faltar recursos, Agrião conta que 

das 50 famílias assentadas 35 receberam recursos do Pronaf sendo que as outras 15 permanecem 

aguardando, afirma ainda que se houvesse ajuda governamental as condições de trabalho seriam 

melhores. Pitanga também fala da dificuldade de produzir com pouco investimento: 

[...] só o que falta alguma coisa aqui é mais é probrema do recurso, porque o recurso aqui é 

sempre mais pouco, para gente trabaiá, sem recurso a gente trabaia na força do  braço né, mas 

se o governo desse uma ajudinha aí pra gente ter um recursozim prá gente trabaiá, era bem 

melhor. 

Mesmo com parcos recursos e uma rotina de trabalho não muito diferente do que era 

vivenciada antes do acesso à terra, os trabalhadores assentados no PA Enresto Che Guevara do 

sexo masculino apontam como principais mudanças em suas vidas a conquista da liberdade, 

entendida como a autonomia sobre seu trabalho, fato que demostra a resistência dos 

trabalhadores do campo ao modelo capitalistas de compra e venda da força de trabalho. 

A mudança é o seguinte, que eu trabalhava pos outro, hoje eu trabalho pra mim, hoje eu 

trabalho, realmente, semana toda, mas também pra mim, o que adquiro é meu, e antigamente 

eu tinha que trabalhar pós outro, então mudou de água pra vinho, quer dizer, antigamente eu 

tinha que trabalhar pra adquirir o pão de cada dia pra botar em minha casa, que graças a Deus 

nunca deixei faltar, mas sofria, mas hoje não graças a Deus a minha vida mudou, muito, muito, 

muito. Muito gratificante mesmo (Agrião) 

Alecrim ratifica tal posição quando afirma que: “[...]durante o tempo que estou aqui, 

vinte e tantos anos só trabalhei parece que uma semana no ganho, no tempo que era 
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acampamento ainda, não dei mais um dia, dei graças a Deus por isso né, eu tenho liberdade 

né”.  

As mulheres relataram como principais mudanças o acesso a bens e consumo e também 

de direitos sociais, como a aposentadoria. “Hoje graças a Deus já sou aposentada, através 

daqui, não tenho de que reclamar, eu agradeço muito a Deus, por ter me dado esse pedaço de 

chão pra eu morar, e criar meus fi, entendeu?” (Pitanga).  

De acordo com Bumer (2002) o direito do trabalhador rural a aposentadoria 

historicamente foi negligenciada. Como resultado das políticas governamentais, na década de 

30, 40 e 50 quase todos os trabalhadores urbanos e autônomos foram incluídos na seguridade, 

entretanto os trabalhadores rurais só foram conquistar esse direito na década de 60, com a 

criação do Estatuto do Trabalhador Rural, através da Lei nº 4.214. Entretanto o valor da 

aposentadoria rural era apenas meio salário mínimo, sendo restrito apenas aos trabalhadores 

chefes de família, deixando descoberta a grande maioria das mulheres.  

Através da reivindicação dos sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais em 1988, 

com a vigência do novo direito constitucional, os trabalhadores rurais na condição de agricultor 

familiar, usufrutuário, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, arrendatário rurais e 

assalariados foram incluídos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), assegurando o 

direito a benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, aposentadoria por idade aos 

60 anos para os homens e 55 para as mulheres, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, 

salário-maternidade e auxílio-doença. A forma de contribuição previdenciária para o 

trabalhador rural não assalariado também se deu de forma diferenciada, sendo viabilizada 

mediante a aplicação de alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Tendo em 

conta que o valor dessa alíquota não é suficiente para custear o valar dos benefícios, os 

trabalhadores ativos urbanos também contribuem para a aposentadoria rural. (BUMER, 2002).  

Contudo as relações de trabalho no campo ainda permanecem complexas, pois não raro 

aparecem denúncias de trabalho análogo ao escravo e muitos trabalhadores permanecem 

exercendo atividades desregulamentadas. Não se pode negligenciar os constantes ataques aos 

direitos trabalhistas já conquistados, que podem ser evidenciados através de projetos de leis 

como o PL 6442/2016, que incide sobre a lei do trabalhador rural e da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), abrindo margens para alterações na remuneração do trabalho, férias e 
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outros direitos conquistados. Atualmente esta proposta está aguardando a Constituição de 

Comissão Temporária17 pela Mesa18.. (BRASIL, 2016). 

Diante das desigualdades em que os trabalhadores rurais informais estão submetidos, o 

acesso à terra teve fundamental importância para que os assentados que anteriormente exerciam 

o trabalho como diaristas e empreiteiros, portanto não se enquadravam no perfil assegurados 

pela previdência, pudessem adquirir o direito a aposentadoria rural enquanto produtores.  

A melhoria nas condições de vida também pode ser expressa através da mudança nos 

padrões de consumo. Ao ser questionada sobre a mudança que o ingresso no MST proporcionou 

eu sua vida, Erva-Cidreira resume em uma frase: “Uma mudança em minha vida? Um rum, 

várias né, é as coisas que a gente não tinha”. Sobre isso Pitanga conta que, ao ingressar no 

MST possuía apenas alguns utensílios domésticos, atualmente precisa aumentar o tamanho da 

moradia para que caiba a mobília, relata com satisfação o acesso a produtos antes considerados 

inerentes a espaços urbanos, como eletrodomésticos, internet e TV por assinatura: 

[...] quando eu vim pra debaixo da lona, olha eu vou dizer a você, hoje eu não sou milhonara 

não, eu sou bionaria, entende? Porque quando eu cheguei ali naquela bera de pista, que eu 

trusse de lá da casa da minha mãe, foi uma esteirinha velha da tabúa quebrada no mei, um 

carderãozim pra conzinhar o feijão, um baldim prá colocar água, uma colher e um prato e um 

copo, foi o que eu trusse, e um lençolzinho pra enrolar [...] aquele raque ali, só o que não foi 

dinheiro daqui, essa frízer foi meu pai que me deu, e o raque foi minha filha, mais o restante 

que você vê aqui ó, lá dentro eu tenho outra geladeira, tem armário, tem tudo aí dentro, tudo 

que você vê aqui, que eu coloquei aqui dentro, cá fora, eu vou fazer a cozinha entendeu? Vou 

fazer a cozinha e aí a cozinha daqui é pequena não cabe tudo, mas tudo aqui ó, vou ter que 

reformar que a casa ficou apertada já. Eu digo a você, aonde as palavras de eu ser bionaria, 

por isso, que quem trás uma esteirinha velha para dormir no chão, veno a hora da cobra pica-

lo dente, hoje eu sou bionaria pelas coisas que eu tenho dentro de casa, graças a Deus. Comprei 

uma televisão, durou, durou, durou, ela deu defeito, joguei no mato e comprei outra, com um 

ano ela deu defeito, concertei, deu defeito de novo, digo agora eu vou comprar outra, já possui 

três televisão com essa, como é que vou dizer, tenho a minha SKY, tenho a minha internet, como 

é que eu vou dizer que eu tô de mau com a vida? Eu não, tô de bem com a vida, eu vivo alegre, 

sorrindo, satisfeita [...] 

Mesmo após a conquista da terra os trabalhadores entrevistados demostram uma 

identificação enquanto sujeito sem-terra ao afirmar a importância de permanecer vinculados ao 

MST. Argumentam que a conquista individual não é suficiente, portanto as mobilizações e 

                                                           
17 As comissões são órgãos integrados por deputados, com composição partidária proporcional à da Câmara, que 

podem ter caráter permanente ou temporário. A comissão é permanente quando integra a estrutura institucional 

da Casa, e temporária quando criada para apreciar um projeto específico, para investigação ou para missão 

oficial. Cada comissão tem um presidente e três vice-presidentes, eleitos por seus pares. As comissões 

temporárias têm prazo certo de funcionamento. Podem ser especiais, de inquérito ou externas. (BRASIL, 

2018)  
18  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços 

administrativos da Casa. Compõe-se de Presidência - Presidente e dois Vice-Presidentes - e de Secretaria, 

composta por quatro Secretários e quatro Suplentes. Os membros efetivos da Mesa não podem fazer parte de 

Liderança nem de Comissão Permanente, Especial ou de Inquérito (BRASIL, 2018)    
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organização coletiva devem continuar, não apenas para conquistar outras demandas como, 

saúde, educação, investimentos para a produção etc., mas também, para que outros 

trabalhadores sem-terra possam ter o mesmo direito.  

Pronto, é porque é o seguinte, a partir da hora que a gente ganha a nossa terra mas têm milhões 

que está lá nas periferia que não tem terra, que tá passando fome, que tá passando necessidade, 

que aquilo que eu já passei, eu sei, hoje tem milhões de pessoas passando, então nós tamo na 

terra temos que ajudar outros consegui a terra pra trabalhar, porque a partir da hora que você 

consegue, que você vai trabalhar, você muda de vida, se você parar, aí não muda, mas quando 

você saí da periferia e vai prá roça e você se identifica na roça como trabalhador rural, a vida 

muda pai. (Agrião) 

Ao analisar as estratégias de organização do MST, Caldart (2001) aborda, as 

necessidades políticas e pedagógicas de se pensar os movimentos sociais como matriz 

fundamental no desenvolvimento de uma educação que se contraponha a exclusão social e 

mantenha o sonho de uma sociedade com justiça social e trabalho para todos. A autora trata do 

termo Sem Terra como uma categoria identitária, construída socialmente por meio da inserção 

política, inicialmente se baseia na condição social, mas posteriormente se torna uma identidade 

de cultivo. 

A gente tem, cada um têm seu pedaço de terra mais sempre tem que ajudar, é que nem nós 

acampamento né, aí alguns diz vocês não são sem-terra, porque têm terra, mas não, nós 

continua sendo sem-terra porque tá ajudando aqueles que não tem, aí quando faz acampamento 

vai ajudar aqueles que não têm, ajuda ou fazendo barraco ou levando alimentação, 

contribuindo, aí sempre, porque tem, tem que esquecer dos outros, têm que sempre ajudar. 

(Erva-Cidreira)  

Alecrim ao falar da vinculação ao MST após o assentamento, retoma a importância do 

coletivo e das estratégias de mobilização realizada nacionalmente pois, mesmo em posse da 

terra, a organização coletiva permanece cumprindo importante papel na garantia de condições 

de permanência. Mesmo com a desmobilização de alguns assentados quanto o processo 

participativo, estas estratégias permanecem obtendo um significativo efeito, fato que demostra 

uma nova compreensão dos problemas sociais e o reconhecimento do MST enquanto 

movimento capaz de disputar com outras forças políticas e também de denunciar as 

desigualdades sociais.   

Continuar! por que aí tem muitas barreiras pela frente mas nós tenta quebrar, outra hora nós 

quebra, por que muita vez o MST tem os mês, tem mês que é macha, aí tem uns que se amarra 

ainda pra não ir,  e nós vai, nós tem que ir, nós faz discussão e leva mermo, vai 20 daqui, 20 de 

outro assentamento, 20 lá do sul, 20 do sudoeste, de todo assentamento, aí quando chega um 

gatim pingado de cada um assentamento se torna um monte de gente, torna o coletivo, eu não 

paro de falar no coletivo por causa disso rsrsrs.  
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O MST se inseriu no município de Wenceslau Guimarães, enquanto um importante 

sujeito coletivo em luta pela terra, suas estratégias de luta, mobilização e adequação aos modos 

de vida dos trabalhadores foram capazes de impulsionar a luta pela terra promovendo o acesso 

de muitos trabalhadores aos meios de produção, bens e serviços necessários para uma 

sobrevivência confortável no campo. Apesar da ausência de investimento na produção, os 

trabalhadores obtiveram melhores condições de trabalho e de vida, se reconhecendo enquanto 

sujeitos de direitos, livres da opressão do latifúndio. Através da articulação com outros atores 

sociais como a igreja, prefeitura, sindicato dos trabalhadores rurais entre outros, o MST se 

consolidou e adquiriu o respeito da população local, sendo reconhecidos como cidadãos e 

superando o preconceito e discriminação.  

Apesar das contradições que envolveram o trabalho coletivo, a divisão da terra em lotes 

individuais e o enfraquecimento de vínculos após a garantia da terra, os trabalhadores se 

entendem como sem-terra, pertencentes a um coletivo. A ideia de coletivo se mostra presente 

na posse de maquinários e veículos de uso comum e também na disposição de orientação 

técnica, realizada por membros do assentamento, que obtiveram acesso à formação por meio 

do movimento e se encontra a serviço dele. O assentamento apresenta limites da coletividade, 

evidenciado na preferência do uso individual da terra, entretanto não deixa de reconhecer a 

importância da organização coletiva para a manutenção do assentamento e para a conquista de 

melhores condições de vida. O interesse em contribuir com a luta, para que outros trabalhadores 

também possam acessar a terra demostra que os assentados mantem um ideal de sociedade mais 

justa, equânime e questionadora da propriedade privada, evidenciando que, se não de maneira 

apaixonada ao menos parcialmente os propósitos do MST, expressos na literatura e documentos 

oficiais foram incorporados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A análise da história brasileira demostra que as bases em que está alicerçada a 

concentração de terra, a violência contra a população camponesa e a criminalização das formas 

de reivindicação de terra, foram fundadas desde o processo de colonização. A escravização do 

povo negro e indígena, bem como os projetos de colonização em que colonos empobrecidos 

migraram para o Brasil com a esperança de ter acesso à terra e melhores condições de vida 

demostram que o trabalho no campo sempre foi marcado pela exploração do trabalho e pelo 

privilégio conferido às elites agrárias, seja nos processos de grilagens ou mesmos no 

investimento estatal.  

Concomitantemente, a produção agropecuária e a terra sempre obtiveram grande 

importância na economia brasileira, dessa forma ter grandes extensões de terra se confunde com 

ter influência política, sendo que o Estado foi e permanece sendo fundamental para garantir tais 

privilégios. A classe dominante junto com o Estado não tem hesitado em lançar mão de medidas 

punitivas e repressivas, visando restringir a democracia e impedir os trabalhadores de lutar por 

direitos sociais. Estas medias continuam sendo marcadas por violências e mortes, em que a 

justiça na maioria das vezes se posiciona de forma classista e seletiva, sempre em defesa da 

propriedade privada e dos latifundiários. Contudo os trabalhadores do campo, ao longo da 

história vem desenvolvendo formas de resistência e luta. 

O MST se coloca nesse cenário como um importante movimento em luta pela terra, que 

desde a sua gestação no ano de 1984, vem se expandido em todo o território nacional, propondo 

uma luta que ultrapassa o direito à terra e incorpora a saúde, educação, democracia etc. Fatos 

apontados por alguns autores a exemplo de Martins (2003) como uma descaracterização do 

movimento, que por expandir suas pautas corre o risco de se desviar de seu objetivo primordial, 

que é a terra. Apesar destas contradições a expansão das pautas demostram que as necessidades 

dos trabalhadores do campo não se resumem a posse da terra, mas também a condições de 

permanência, para que estes alcancem uma melhor qualidade de vida. Com essa perspectiva o 

movimento chegou no município de Wenceslau Guimarães-Ba em 1997. 

O munícipio de Wenceslau Guimarães integra a região cacaueira e assim como os 

demais territórios que vivenciaram os períodos de expansão e declínio da cultura do cacau, foi 

marcado pela concentração de terra, exploração do trabalho agrícola, prática do coronelismo e 

violência no campo. Cabe demarcar que a terra nessa região significa a garantia da 

sobrevivência familiar, tendo em vista que a agricultura é a maior fonte de renda e também a 

responsável pela ocupação da maior parte dos trabalhadores. Desta forma, antes da chegada do 
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MST os trabalhadores do campo no município, com o apoio do STTR reagiram a concentração 

de terras e as desigualdades sociais ocupando os latifúndios, fato que desencadeou diversos 

conflitos e mortes no território.  

O MST chegou no município de Wenceslau Guimarães com uma proposta de 

organização e luta capaz de transmitir aos trabalhadores a ideia de ocupação da terra com menos 

riscos de violência. O trabalho de base, assim como a articulação com a Igreja, prefeitura 

municipal e STTR, fortaleceram o movimento e colaboraram para a adesão dos trabalhadores. 

A primeira ocupação ocorreu livre de violências físicas, entretanto a visão da população sobre 

esta estratégia se mostrou preconceituosa, sendo atribuído aos trabalhadores o título de 

baderneiros, vagabundos e invasores. Atualmente o MST parece ter construído uma relação 

com a população, capaz de quebrar os estereótipos e preconceitos por ser sem-terra, 

conquistando o respeito e reconhecimento enquanto um importante ator político. 

O estudo demostra que o maior desafio encontrado no período de acampamento foi a 

escassez de alimentos, obrigando muitos trabalhadores a pedir alimentação nos comércios. As 

mobilizações, caminhadas e as condições de moradia no acampamento também foram 

apontadas como dificuldades. Os aspectos positivos relatados se refere a união dos acampados 

e o exercício da solidariedade, em que até o alimento era partilhado. 

 Ao tomar posse da terra e adquirir o direito de plantar e colher as condições de vida e 

trabalho apresentaram melhoras. Mesmo exercendo uma exaustiva jornada de trabalho, a 

autonomia sobre a forças de trabalho foi apresentada como a mais importante mudança nas 

formas de vida dos assentados. O acesso à habitação, energia elétrica, água encanada, 

mobiliários e eletrodomésticos, bem como os serviços de saúde e educação, apareceram nos 

discursos como importantes conquistas e condições essenciais para a permanência na terra.  

Os entrevistados demostraram compreender a organização coletiva como uma forma de 

pressionar o Estado na reivindicação de demandas e também como um meio de adquirir 

equipamentos e instrumentos de trabalhos para o uso coletivo, dificilmente custeados e/ou 

mantidos individualmente. Entretanto no que tange ao uso da terra os trabalhadores optaram 

pela divisão em lotes individuais, o que demostrou limites na organização e uso coletivo da 

terra. 

No campo das políticas agrícolas, foram apontadas dificuldades no acesso a recursos 

para investimento na produção. Durante o processo de consolidação do assentamento, parte dos 

trabalhadores receberam recursos do Pronaf, entretanto a falta de orientação técnica foi indicada 

como a principal causa da má administração do recurso e consequentemente do endividamento 

de uma parcela destes trabalhadores. Atualmente o assentamento superou a falta de acesso a 
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orientação e conta com o apoio de técnicos agrícolas do próprio movimento, demostrando a 

importância do investimento na educação para o desenvolvimento da produção. 

Mesmo após a conquista da terra os trabalhadores sem-terra consideram importante 

permanecer vinculados ao movimento, pois compreendem a continuidade da luta pela terra 

como uma responsabilidade social com outros trabalhadores que ainda não estão em posse da 

terra. Desta forma a questão fundiária aparece como uma responsabilidade de todos, assim 

como o compromisso de luta por uma sociedade menos desigual. Assim o MST assumiu um 

importante papel na democratização da terra no município de Wenceslau Guimarães, realizando 

uma ressignificação da estratégia de ocupação e organização dos trabalhadores, capaz de 

diminuir os conflitos de terra, assegurar direitos, expandir a mobilização e garantir melhores 

condições de vida e trabalho para o sem-terra. 

Considerando que o Serviço Social assume hegemonicamente um compromisso com 

um projeto societário questionador da ordem social, contribuir com os movimentos sociais em 

luta pela democratização da terra é também uma responsabilidade da profissão. O investimento 

na produção de conhecimento acerca das condições de vida no campo, a defesa e divulgação 

das políticas e programas já existente voltadas para esses sujeitos, participação na formulação 

e gestão de novas políticas sociais que busquem reparar as desigualdades no campo, são 

contribuições valiosas aos movimentos sociais e trabalhadores do campo, que vivem em 

territórios marcados pelo predomínio do latifúndio e do agronegócio. 
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APÊNDICE A - Pautas norteadoras para entrevista com o MST do município de Wenceslau 

Guimarães- Ba 

 

• HISTÓRIA DO MST NO MUNICÍPIO 

1) Qual trabalho você exercia antes de participar do MST? 

2) Quando e como você conheceu o MST? 

3) Nesse período existia no município outra organização ou forma de reivindicar a 

posse/partilha da terra ou que assistisse de alguma forma os trabalhadores rurais sem-

terra? 

4) Como os grandes fazendeiros e a população reagiram à chegada do MST no município? 

5) Quando o MST chegou ao município, como a ocupação de terras era vista pela 

população? 

6) Quais os maiores desafios encontrados no período de acampamento?  

7) Quais os maiores desafios encontrados na consolidação do assentamento? 

8) Houve casos de violência/conflitos no processo de ocupação e consolidação do 

assentamento? 

 

• ATORES ENVOLVIDOS 

 

1) Nos dias de hoje como é a relação do MST com os grandes proprietários de terra, com 

a população e com o poder público local? 

2) Você identifica atores/instituições que apoiam o processo de ocupação?  

3) E os opositores? Quem são? 

 

• CONTRIBUIÇÃO DO MST PARA O ACESSO À TERRA (TITULAÇÃO, 

CRÉDITO, ACESSO AOS RECURSOS NATURAIS) 

 

1) Você identifica alguma mudança na sua vida e no trabalho após vinculação ao MST? 

Pode dizer algumas? 

2)  Como se deu o uso e divisão da terra, após a desapropriação? 

3) O território possuía/possui uma infraestrutura adequada às necessidades dos 

trabalhadores e da produção?  Se não, qual foi/existe alguma estratégia do movimento 

para lhe dar com essa situação? Se sim, quais?  

4) Qual a importância de estar vinculado ao MST após a desapropriação e divisão dos 

lotes? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulado 

“Como se organizou/forjou a luta do MST na democratização da terra no município de 

Wenceslau Guimarães- Ba?” , conduzida por Naildes Araújo Pereira. Este estudo tem por 

objetivo investigar a importância do Movimento dos Trabalhadores sem Terra, no acesso a terra 

e na melhoria das condições de vida dos integrantes do movimento no município. Você foi 

selecionado(a) por ser um (a) dos (as) moradores (as) que participou do processo de formação 

do primeiro assentamento do MST neste território. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não 

acarretará prejuízo. Sua participação não será remunerada nem implicará em gastos. Consistirá 

na gravação de dialogo livre, sobre pautas referentes ao tema. As entrevistas serão realizadas 

pela pesquisadora, em domicilio do informante e não terá duração preestabelecida. Os dados 

obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, 

visando assegurar o sigilo de sua participação. 

A pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada, sem qualquer identificação de 

indivíduos participantes. Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora. Seguem os 

telefones e o endereço da pesquisadora, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação nele, agora ou a qualquer momento.  

 

Contato da pesquisadora responsável:  

Naildes Araújo Pereira 

Estudante de Serviço Social na Universidade Federal da Bahia 

Telefone: (71)98432- 8691 

E-mail: naildespereira25@gmail.com  

 

Wenceslau Guimarães, ___de outubro de 2018 

Assinatura do(a) participante:______________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:________________________________________________ 

mailto:naildespereira25@gmail.com

