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DA terrA de (Agro)negócio 

à terrA de trABAlho: o mst em 
riBeirão preto e A formAção do 

AssentAmento mário lAgo

Primeiras experiências do MST  
no interior paulista: sua chegada  
e consolidação em Ribeirão Preto

as lutas sociais no campo do interior paulista remetem, pelo 
menos, ao início do século XX, nas fazendas de café. Foram mani
festações por melhores condições de trabalho, contra maustratos 
por parte de feitores de fazendas de café, em virtude das baixas re
munerações, pela diminuição da jornada de trabalho, dentre outros 
(cf. Welch & Geraldo, 1992). Por um longo período, essas lutas re
fletiram a ausência de coesão orgânica das manifestações de traba
lhadores e, de certo modo, os confrontos intrinsecamente presentes 
na relação trabalho/capital (cf. Geraldo, 2002, p.38). até a sindi
calização da luta dos trabalhadores rurais, já nos anos 1980, as ma
nifestações sociais ocorriam pontualmente. Por vezes, produziam 
movimentos maiores, como greves gerais em mais de uma fazenda, 
o que, no entanto, não foi capaz de mobilizar categorias em torno 
de projetos políticos de maior estatura.

após as manifestações ocorridas no município de Guariba, que 
revelou a existência contígua do problema agrário na região de ri



88  Frederico daia Firmiano

beirão Preto na contemporaneidade, a dinâmica da luta social no 
campo ganhou novas formas e conteúdos, alcançando maior coesão 
política e ideológica. esse processo foi marcado pela chegada do 
mST a essa região.1

no final de década de 1990, as lutas dos trabalhadores rurais na 
região de ribeirão Preto ganhavam força. os sindicatos ainda se 
constituíam como os principais instrumentos de organização da 
classe trabalhadora e, na época, alguns deles buscavam se articular, 
reunir forças, com a intenção de aproximar a luta dos trabalhadores 
da cidade e do campo e, com isso, fortalecer a organização dos tra
balhadores.

Paulo Botelho, conhecido no meio sindical como Paulinho car
caça, relata que boa parte dos quadros pertencentes aos sindicatos 
nessa época era oriunda do Partido comunista Brasileiro – PcB. 
com isso, havia a concepção, para alguns, de que a luta sindical, 
por si só, não tinha capacidade de promover quaisquer rupturas na 
sociedade capitalista. ao contrário, perpetuava as relações de ex
ploração presentes na sociedade de classes, pouco contribuindo 
para sua superação. Por essa razão, diz o militante, havia a com
preensão de que “só fazia sentido fazer luta sindical se fosse para 
ampliar seus horizontes, reconhecer que a luta ‘era maior’ e apoiar 
os movimentos da classe trabalhadora, como a luta dos semterra” 
(Botelho, 2008).

desse modo, foi formado o núcleo de apoio à reforma agrá
ria, no interior do Sindicato dos correios, que contava com Pau
linho carcaça em seus quadros dirigentes, como uma frente que 
reunia outras entidades e organizações de esquerda, como o Partido 
comunista Brasileiro, o Partido Socialista dos Trabalhadores Uni
ficados – PSTU, setores progressistas da igreja católica, repre

1 É importante ressaltar que a historiografia feita por nós da chegada do mST a 
ribeirão Preto é, em grande medida, marcada por lacunas e ausências, tanto em 
razão da complexidade do próprio movimento quanto por resultar de relatos 
orais, coletados por meio de entrevistas. Lacunas que, eventualmente, poderão 
ser sentidas mais adiante, quando recuperarmos a história de construção do as
sentamento mário Lago.
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sentados pelo padre Francisco Vannerom, conhecido como padre 
chico, entre outros, para dialogar com os movimentos e sindicatos 
que estavam à frente das lutas travadas no espaço rural da região de 
ribeirão Preto.

neuza Botelho Lima, esposa e companheira de Paulinho car
caça, relata que os semterra que passavam por ribeirão Preto pa
ravam em sua casa, como na marcha nacional ocorrida em 1997, 
quando ela e sua família acolheram militantes do movimento. Por 
essa razão, afirma que “a luta pela terra em ribeirão Preto promo
vida pelo mST em fins da década de 1990 passa pela rua eunice 
ramos Faleiros, no 80” (Lima, 2008).

mas foi a formação do acampamento do mST em colina (SP) 
que fez com que o Sindicato dos correios, na figura de Paulinho 
carcaça e de neuza Botelho Lima, promovesse a aproximação da 
luta dos trabalhadores da cidade à luta dos trabalhadores do cam
po, embora outras experiências fossem gestadas nos municípios de 
São Simão, Bebedouro, colômbia, Pradópolis e outros.

como afirma neuza Botelho Lima, a aproximação entre o Sin
dicato dos correios e o mST na região de ribeirão Preto se dá por 
intermédio do núcleo de apoio à reforma agrária, constituído no 
sindicato com a atuação de Paulinho carcaça, dela própria e os en
tão dirigentes do mST no estado de São Paulo, Jean Gomes e Júlio 
contijo, presentes na ocupação de colina (Lima, 2008). assim, é 
dessa aproximação que, num futuro próximo, iria surgir a possibi
lidade de o mST firmar bases territoriais e políticas na cidade de 
ribeirão Preto.

contudo, o processo de luta em colina ganhou novos rumos 
quando da aproximação do Sindicato dos Sapateiros de Franca 
(SP), que, “sensibilizado com a realidade miserável dos desempre
gados da indústria local, passou a contribuir [...] [com o] movi
mento crescente de ocupações ocorridas na região” (Geraldo, 2002, 
p.53).

Sebastião Geraldo relata que a organização sindical resolveu 
promover uma ocupação de terras na região. após algumas reu
niões e o cadastramento de famílias de trabalhadores rurais que se 
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encontravam nas cidades como desempregadas das indústrias lo
cais, o Sindicato dos Sapateiros de Franca aproximouse do acam
pamento do mST no município de colina, convidando o movi
mento a participar das reuniões preparativas para a ocupação. “Foi, 
portanto, através da colaboração, do apoio político, das discussões 
sobre a ocupação, da definição do local [...] e da decisão do momen
to mais indicado, que o mST entrou nessa história” (ibidem, 2002, 
p.55), trazendo consigo a aliança que se formava com o Sindicato 
dos correios, sobretudo por meio das figuras de Paulinho carcaça 
e de neuza Botelho Lima.

a nova ocupação deveria acontecer no município de restinga 
(SP) (ao lado da cidade de Franca), em torno do Horto Florestal da 
Fazenda Boa Sorte. e assim ocorreu. Surgia o acampamento 17 de 
abril.

Sebastião Geraldo dedicouse ao estudo desse processo de luta e 
revela grande parte da complexidade política do momento anterior 
à ocupação. Para esse pesquisador, o processo de ocupação, inicia
do ainda em 1997, teve como principal sujeito o Sindicato dos Sa
pateiros do município de Franca, com apoio da cUT. a busca pelo 
apoio do mST para a ocupação da Fazenda Boa Sorte devia legiti
mar a luta pela terra na região de Franca. além disso, o Sindicato 
dos Sapateiros teria muita dificuldade para “alavancar o movimen
to de ocupação sem a bandeira do mST e a experiência de seus qua
dros” (ibidem, 2002, p.57).

o território foi ocupado em 1o de janeiro de 1998 e, desde logo, 
revelou inúmeros conflitos internos. em entrevista, Hemes Lopes 
diz que, “com a formação do acampamento, a presença de duas en
tidades acabou revelando também propostas diferentes e divergen
tes” (Lopes, 2004). além de se tratar de um acampamento fruto da 
articulação entre o mST e o Sindicato dos Sapateiros de Franca, 
emergiu naquele lugar o movimento de Libertação dos Sem Terra 
– mLST, com outra proposta de assentamento rural e de organiza
ção das famílias.

o fato é que o mST havia sido chamado para contribuir no pro
cesso de ocupação e organização das famílias naquela região. con
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tudo, afirmou Geraldo (2002), “as concepções sobre as formas de 
organização para o plantio, organização para a produção de um 
modo geral [...] significa[ram] focos de desentendimento e de con
flitos constantes” (2002, p.61).(2002, p.61).

a fim de assumir a direção do processo que ali transcorria e 
contribuir para a organização do novo acampamento, a direção do 
mST no estado de São Paulo enviou dois militantes para restinga: 
Kelli mafort e edvar Lavratti. no entanto, seus esforços tiveram 
pouco êxito, fazendo com que a direção do mST, progressivamen
te, se afastasse daquela luta. ao mesmo tempo, o acampamento de 
colina se desfez e emergiu o assentamento 17 de abril,2 em home
nagem ao massacre ocorrido em eldorado dos carajás, no Pará. o 
assentamento consolidouse mesmo com os entraves e divergências 
políticas entre mST e mLST e “hoje tem 147 famílias, das quais, 
sessenta famílias organizadas pelo movimento SemTerra [mST]”. 
o assentamento 17 de abril, atualmente, é organizado pelo mST, 
por lideranças do mLST, além de outras organizações. É constituí
do como uma agrovila, com ampla produção de alimentos e gestão 
política compartilhada e repleta de conflitos entre os movimentos 
de luta pela terra (Lopes, 2004).

mas, com esse processo de luta, afirma Hemes Lopes, por volta 
de 1998, o mST percebeu que o lócus da luta pela terra era em ou
tra região. os processos de luta que se travaram até então haviam 
consolidado alianças, como aquela com o Sindicato dos correios, 
que apoiara tanto o acampamento em colina quanto a luta ocorrida 
em restinga, e, com isso, revelado novos sujeitos, outros lutadores 
pela terra, como neuza Botelho Lima, do Sindicato dos correios. 
assim, afirma o militante,

a gente foi ver que não era ali que era o ponto de discussão da luta pela 
reforma agrária. aí entendemos que a luta, realmente, ela se dá aqui 

2 acerca do processo de constituição e consolidação do assentamento 17 de 
abril, ver mais detalhadamente o importante trabalho realizado por Geraldo 
(2002).
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em ribeirão Preto, aí nós nos transferimos de restinga, de Franca pra 
cá [ribeirão Preto]. (Lopes, 2004)

em uma entrevista com o autor, neuza Lima narra a chegada 
do mST a ribeirão Preto:

Veio para ribeirão Preto uma turma para organizar a Frente de 
massa. aí veio o Fabinho, de itapeva, o Hemes, de canudos, e o Fa
bião, que era do Pontal do Paranapanema. Tudo menino novo. nesse 
meiotempo, a Kelli já tinha vindo junto com o Lavratti, porque a Boa 
Sorte estava em conflito, e fizeram uma conversa com o pessoal da  
coordenação do mST lá na Boa Sorte, e aí a Kelli e o Lavratti foram 
morar em Franca, para ajudar a organizar a regional de Franca. não se 
falava em regional de ribeirão Preto, ainda. aí eles foram morar em 
Franca e começaram o trabalho de base lá. nesse momento, a Wander
léia e o ismael ajudaram no trabalho de base, porque eles já faziam esse 
trabalho lá e eu continuei dentro do assentamento [...] e aí eles foram 
para Franca [Kelli e Lavratti] e nesse meiotempo pensaram em fazer 
uma olimpíada, porque o movimento sempre fez isso. Seria uma olim
píada estadual e feita em Franca. Foi lá no Ginásio de Franca. [...] com 
apoio do Sindicato dos Sapateiros, eles conseguiram pegar apoio em 
Franca e tudo. Tinha uma boa relação. mesmo com todos os conflitos 
dentro da Boa Sorte, o pessoal gostava do mST. Todo mundo sabia de 
todas as contradições, mas gostavam da ocupação da Boa Sorte. aí esse 
pessoal foi pra lá, organizou a olimpíada. e, nesse meiotempo, o pes
soal já tinha vindo para ribeirão Preto. (Lima, 2008)

em 1999, portanto, o mST chega em ribeirão Preto. num pri
meiro momento, Helenito Hemes Lopes, Fábio Henrique da Silva 
costa, Josué Lopes de oliveira, Paulo albuquerque da costa e Seu 
antonio. com a exceção de Hemes Lopes e Seu antônio, eram to
dos jovens com idade entre 17 e 25 anos; alguns casados e com fi
lhos e com a tarefa de construir o mST nesse município. Seria o 
impulso de uma direção jovem que consolidaria a experiência do 
movimento no município e na região.

desde logo, a chegada e consolidação do mST em ribeirão Pre
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to contou com a acolhida do Sindicato dos correios do município, 
através de Paulinho carcaça, seu dirigente, como afirma sua espo
sa, neuza Lima, que, naquele momento, tornavase militante do 
mST:

aí o Fabião veio e ficou interno aqui em ribeirão Preto, para or
ganizar a frente de massa, ficou morando no Sindicato dos correios. 
o Lavratti e a Kelli ficaram em Franca [...] aí veio o Fabião, um me
nino lá do Pontal do Paranapanema, um outro menino que hoje é  
assentado lá no mário Lago, que era de Sorocaba, que é o Toninho, o 
Josué, o Fabinho e o Hemes ficaram ali no Sindicato [Sindicato dos 
correios]. e o Paulinho [carcaça], que era um dos únicos dirigentes 
que “bancava” essa história, que sempre dava apoio para o movimen
to. Tudo que precisava, como colchão e tal. aí eu também “desci” 
para ribeirão Preto, como eu era daqui, para ajudar a organizar tam
bém os apoios. Foi aí que eu trouxe, por exemplo, o Silas [Silas no
gueira], que era quadro do Partido [PcB] e aproximei do movimento. 
nisso, a Kelli foi para São Paulo e o Lavratti veio e ficou morando no 
Sindicato dos correios também, articulando a Frente de massa. de
pois de um tempo, a Kelli também veio e morou no Sindicato dos cor
reios. (Lima, 2008)

Formouse a frente de massa em ribeirão Preto e iniciaramse 
os chamados trabalhos de base a fim de promover uma ocupação. 
dessa vez, no município de matão, próximo a ribeirão Preto, a 
partir da mobilização de famílias nas cidades circunvizinhas, como 
araraquara e rincão. ao mesmo tempo, contando com o núcleo 
de apoio à reforma agrária, do Sindicato dos correios de ribei
rão Preto, outros apoios foram conquistados: entidades, sindicatos, 
partidos políticos, algumas importantes forças políticas que foram 
decisivas na consolidação do movimento no município. como rela
ta neuza Lima,

foi nesse processo que o mST conheceu, através do padre chico, o 
doutor Brasil Salomão e o doutor Said Halah e, nesse meiotempo em 
que estávamos fazendo trabalho de base para a ocupação de matão, o 
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doutor Said Halah deu a estrutura para o movimento na avenida Sau
dade, para o movimento montar a secretaria. (Lima, 2008)

Uma vez conquistados apoios e alianças no município de ribei
rão Preto, e considerando os refluxos das lutas anteriores, a ideia 
inicial de criação da regional do movimento em Franca deu lugar à 
possibilidade de firmar bases territoriais e políticas em ribeirão 
Preto. com o prédio cedido pelo doutor Said Halah, na avenida 
Saudade, no centro da cidade de ribeirão Preto, o movimento local 
criou sua secretaria e, nos dizeres de neuza Lima, “o pessoal que 
estava no Sindicato dos correios passou a morar lá na secretaria. aí 
acabamos de montar a frente de massa e fomos fazer o trabalho de 
base aqui em ribeirão Preto, em cravinhos, enfim, nas cidades da 
região” (Lima, 2008).

Já com a Secretaria regional do mST instalada e formada a base 
de mobilização, em 20 de dezembro de 1999, o movimento ocupou 
uma área do município de matão (SP) e ali formou o acampamento 
dom Hélder câmara. neuza Botelho Lima afirma tratarse essa de 
uma das maiores ocupações feita pelo mST na região de ribeirão 
Preto, congregando cerca de 1.200 famílias, da região de Franca, de 
ribeirão Preto e matão (Lima, 2008).

contudo, a mobilização sofreu uma grande derrota política. 
nogueira avaliou essa experiência e apontou alguns aspectos im
portantes que dela se podem extrair. dentre eles, a insuficiência do 
trabalho de base – aspecto significativo da preparação ideológica 
dos trabalhadores para o enfrentamento político (2005, p.221).

Para os militantes do mST, houve um “erro estratégico”. Para 
que não houvesse o desgaste do primeiro despejo, o mST optou 
pelo deslocamento das famílias para o município de Barretos, onde 
havia a promessa de desapropriação de uma grande área. contudo, 
nesse deslocamento, cerca de seiscentas famílias voltaram para as 
periferias de matão, ou dos municípios vizinhos, de onde tinham 
vindo. o que, juntamente com os vários despejos ocorridos em 
Barretos, desmobilizou o grupo que lá se constituiu.

como afirma Hemes Lopes:
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a luta pela reforma agrária, muitas vezes as pessoas entendem que é 
uma coisa rápida, num é, é uma luta, um jogo em que as forças de 
opressão, elas se organizam muito rápido e na maioria das vezes, com a 
repressão... nesse caso, além disso, erramos na tática, tínhamos a es
perança de que o governo estadual desapropriasse uma área, mas hou
ve reação. (Lopes, 2004)

mesmo perante a derrota política, o mST permaneceu em ri
beirão Preto em busca de apoios e com o objetivo de ampliar ho
rizontes de atuação política. concomitante à manutenção, com 
muitas dificuldades, do acampamento dom Hélder câmara, agora 
em Barretos, o movimento buscou também o apoio da cPT3 – seu 
aliado político desde a constituição do movimento, em fins da dé
cada de 1970, como já foi salientado aqui (cf. nogueira, 2005, 
p.2123).

consolidados os apoios, já em 2000, o mST local organizou 
nova ocupação, em 17 de abril, da Fazenda Santa clara, no municí
pio de Serra azul, entre os municípios de ribeirão Preto e Serrana. 
as famílias vieram em parte do acampamento de Barretos, em par
te dos municípios de ribeirão Preto, araraquara, cajuru, Serrana e 
São Simão (Lopes, 2004).

neuza Botelho Lima, que nessa época já fazia parte da coorde
nação regional do mST, em ribeirão Preto, relata que foi uma das 
primeiras pessoas a conversar com os acampados de Barretos, a fim 
de trazêlos para a nova ocupação, agora em Serra azul:

eu conversei com o pessoal e vi quem queria voltar e quem queria 
vir para cá [ribeirão Preto]. Uns queriam ficar por lá. outros que
riam vir para cá. aí, muito daquelas famílias que estavam em Bar
retos, quando nós organizamos a ocupação que hoje é assentamento 
Sepé Tiaraju, vieram para cá. e o acampamento de lá acabou. (Lima, 
2008)

3 a cPT está organizada em ribeirão Preto desde 1979 por iniciativa do padre 
Bragheto. a esse respeito, conferir Silveira (1998).
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desse primeiro grande trabalho de base realizado pelo movi
mento em ribeirão Preto nasce o acampamento Sepé Tiaraju, em 
homenagem a “um dos caciques que guerreou até a morte contra 
aqueles que queriam escravizar ou expulsar o povo Guarani no Sul 
do país durante a dominação portuguesa” (nogueira, 2005, p.214), 
que se constituiu como um assentamento formado por oitenta fa
mílias, dominantemente de exboiasfrias, a partir de um projeto 
de desenvolvimento sustentável (PdS), que já produz alimentos 
num amplo sistema de produção coletiva e solidária.

os militantes do movimento permaneciam no imóvel cedido 
pelo advogado Said Halah, que, ao mesmo tempo, funcionava como 
secretaria do mST em ribeirão Preto. “nisso continuou o proces
so do Sepé Tiaraju e acabou matão e acabou Barretos. nesse meio
tempo, houve uma conversa com o padre chico, onde surgiu a 
ideia do centro de Formação” (Lima, 2008).

A base territorial do MST é na  
fronteira entre o urbano e o rural:  
o Centro de Formação  
Sócio‑Agrícola Dom Hélder Câmara  
e a consolidação das alianças

o apoio da diocese de ribeirão Preto consolidaria a organização 
do mST no município e na região, tanto no que toca à criação de 
bases territoriais quanto no que diz respeito ao fortalecimento polí
tico do movimento. em novembro de 2002, foi firmada uma parce
ria com a arquidiocese de ribeirão Preto, através da qual foi cedido 
um sítio nos limites urbanos do município para que o mST con
centrasse suas atividades: o Sítio do Pau d’alho que havia sido  
desativado em fins dos anos 1980, e que fora internato e centro so
cioassistencial de educação da igreja católica.

Kelli mafort, da coordenação regional do mST, explica que o 
convênio celebrado com a arquidiocese de ribeirão Preto foi con
sequência da articulação política do movimento com as pastorais 
sociais. ressalta, ainda, que se tratou de um ato de muita coragem 
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do então arcebispo, dom arnaldo ribeiro, que celebrou o convênio 
(mafort, 2008).

“Pela parceria com a diocese ribeirãopretana, o movimento se 
comprometeria a cuidar de toda a estrutura do local e dotálo de 
condições para o uso das duas entidades. Poderia também plantar, 
fazer hortas e manter criações.” além disso, deveria constituir ali 
um projeto de atividades sociopedagógicas para o município, não 
se limitando aos integrantes do mST. “Plantar, manter criações  
e educar não são problemas para o mST. a parceria foi firmada e 
permanece ainda hoje.” o Sítio do Pau d’alho transformouse, 
então, no centro de Formação Sócioagrícola dom Hélder câma
ra, em homenagem ao bispo de olinda e recife, “que muito bateu
se contra a ditadura e contra a fome” (nogueira, 2005, p.213).

criavase, então, o centro das atividades políticas do mST na 
região de ribeirão Preto, bem como a coordenação regional de to
das as suas atividades, associados a um projeto político de formação 
de quadros para a luta pela terra.

a estrutura do centro de Formação favorece em tudo ao trabalho 
sócioeducativo do mST: salas de aula, galpões, anfiteatros, salões 
para palestras mais campo de futebol e quadras de vôlei e basquete e 
um enorme pátio [...]. (nogueira, 2005, p.214)

após uma grande reestruturação promovida pelo mST, o cen
tro de Formação Sócioagrícola inaugurou um espaço onde pas
saram a ser ministrados cursos em praticamente todas as áreas do 
conhecimento. militantes do movimento e especialistas, acadê
micos e intelectuais convidados passaram a dialogar de forma mais 
contundente. São cursos técnicos vinculados a formas de produ
ção coletivas e sustentáveis, nos quais são acentuadas a importân
cia da agricultura orgânica e a preocupação com a preservação eco
lógica; teatro, música e dança em oficinas específicas; alfabetização 
de jovens e adultos, enfim, “uma estrutura ainda pequena frente 
aos aparatos de formação tradicionais do poder local, mas um es
paço e uma condição muito importantes para um movimento social 
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com ampla proposta de transformação como o mST” (ibidem,(ibidem, 
2005, p.214).

outrossim, o centro de Formação passou a congregar, também, 
a secretaria regional do movimento. com isso, sua militância 
transferiuse para lá. no antigo prédio onde funcionava a Secreta
ria, criouse, em maio de 2003, a loja Sabor do campo, com “pro
dutos da reforma agrária” produzidos em diversas regiões do país. 
a loja passou a ser uma referência da reforma agrária na cidade, 
divulgando alguns de seus resultados.

o centro de Formação passava a cumprir funções significativas 
no processo de luta, como aproximar campo e cidade e construir 
referências para as novas gerações e a integrar categorias sociais e 
profissionais distintas. edvar Lavratti, em entrevista a Silas noedvar Lavratti, em entrevista a Silas no
gueira,4 afirma que a proposta do movimento foi a de se tornar refe
rência política, cultural e ideológica para as novas gerações no 
município de ribeirão Preto para enfrentar o aumento substantivo 
das práticas ilícitas no cotidiano dos jovens, sobretudo pobres resi
dentes de bairros periféricos.

Tem um ditado que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam, en
tão, se a referência do jovem nosso, na periferia hoje, e a única referên
cia que ele vê como contestador da realidade que ele vive, como pessoa 
que tem um certo domínio, uma certa liderança é aquele que anda ar
mado, é aquele que faz o tráfico lá no bairro, enfim, essa passa a ser a 
grande referência pra vida daquele ser humano. e os pés dele estão pi
sando naquela dura realidade, dificilmente podemos pensar que ele vai 
raciocinar com outra cabeça se os pés estão fincados naquele contexto. 
(Lavratti, 2004)

a sociedade brasileira, para o militante, vivia uma crise de refe
rências pessoais e coletivas, decorrente de uma profunda dissolução 
dos valores que já orientaram utopias. no âmbito da cultura e da 

4 entrevista de edvar Lavratti concedida a Silas nogueira, em junho de 2004. o 
autor participou do encontro.
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política havia, pois, a necessidade da reconstrução de valores asso
ciados à luta:

a gente há um tempo atrás tinha grandes referências de grandes 
lutadores que influenciaram toda uma geração das pessoas; um exem
plo típico é o próprio che Guevara, que hoje virou marca de empresa 
de roupa que toda a classe média alta usa – e que não tem nada a ver 
com os ideais e com toda luta empregada por ele e por tantos outros 
que morreram pela causa de construir uma américa Latina livre das 
garras do império. então existe uma grande crise. Um tempo atrás ti
nha outras organizações que foram referências, foram grandes referên
cias para o nosso povo, povo mais pobre. o sindicato era referência, o 
partido quando surgiu era referência e a igreja como uma referência 
forte nas pessoas. agora me digam: qual a referência que existe hoje? 
[...] então, da mesma forma como a juventude está sem referência para 
o crescimento, para o amadurecimento humano, o Brasil, de um modo 
geral, também está. (Lavratti, 2004)

o mST, por meio de suas atividades e do centro de Formação 
dom Hélder câmara, também conhecido como Sítio do Pau 
d’alho, deveria se tornar referência necessária ao desenvolvimen
to das experiências sociais de luta pela reforma agrária.

o jovem hoje que tem como referência o tráfico ou a violência que ele 
gera hoje na cidade, ele só vai sair dessa situação de vida se for colocada 
alguma coisa melhor pra ele, que atraia ele pra outra possibilidade 
dentro da sua curta vida. [...] nós temos convicção hoje que se perde 
vidas que vão fazer muita falta pro projeto que nós queremos construir 
[...] ninguém vai morrer de fome calado. então nós acreditamos mui
to que talvez a reforma agrária pode ser um passo pra isso... (Lavratti, 
2004)

Firmar bases territoriais nos limites geográficos entre a cidade e 
o campo foi outro aspecto fundamental da luta do mST nessa re
gião, pois, para o movimento, é a partir dos centros urbanos que a 
luta pela reforma agrária pode ganhar força. nesses termos, o cen
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tro de Formação Sócioagrícola dom Hélder câmara poderia inte
grar – por meio de suas atividades políticas, culturais e formativas 
– os grupos sociais dedicados ou a se dedicarem à luta pela reforma 
agrária na região de ribeirão Preto.

eu acho que o campo é muito importante, é onde se travam muitas 
lutas interessantes [...] mas existe muita luta para ser travada na cida
de, porque, afinal de contas, nós vamos precisar da cidade também 
para essa nova sociedade que nós sonhamos. [...] Vamos botar na ba
lança: quem tem mais poder de pressão, porque o que manda é o poder 
de pressão, o poder político é muito importante, mas se não houver 
pressão popular nada acontece, é o mST a duzentos quilômetros de 
uma grande cidade, com duzentas famílias fazendo barulho, passando 
fome, porque não tem jeito, a situação é difícil nos nossos acampamen
tos e tal, ou um bairro de uma cidade como ribeirão Preto organizado, 
exigindo transformações?! onde é que existe o peso de pressão maior?! 
a luta pode se dar no campo, mas qualquer conquista se dá na cidade 
[...] então, eu acredito que, na cidade, o potencial de organização ele é 
bem maior que o campo, bem maior que o campo, porque é ali na cida
de que se dão as maiores contradições, é onde tem gente desemprega
da, é onde tem jovem desempregado [...] nós queremos que o povo 
entre para o mST, mas gostaríamos muito que o povo se organizasse 
na cidade. (Lavratti, 2004)

do ponto de vista político, a chegada do mST a ribeirão Preto 
significou a introdução de um debate contemporâneo sobre a refor
ma agrária e temas adjacentes entre estudantes, professores, ecolo
gistas, militantes e ativistas políticos da esquerda, bem como inte
grantes de instituições como o ministério Público estadual. assim, 
o processo de mobilização de famílias nas periferias de ribeirão 
Preto e nos municípios vizinhos passava a ganhar apoio entre os se
tores já organizados da sociedade. consolidando o assentamento 
Sepé Tiaraju, deverseia prosseguir a mobilização de grupos de fa
mílias de trabalhadores. 
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Terra de (agro)negócio gera nova mobilização: 
MST ocupa campo e cidade

com o centro de Formação constituído, contando com o apoio 
de setores importantes da sociedade civil e um assentamento deno
minado Sepé Tiaraju em construção, os trabalhos de mobilização 
deveriam continuar. o processo de mobilização contava, agora, 
com apoio e uma forte aliança de setores organizados da sociedade 
civil, mas sem recursos comunicacionais, como emissoras de TV e 
rádios. assim, o movimento se amparava em “seus próprios recur
sos, as suas próprias ‘armas comunicantes’, o ‘boca a boca’, a ‘rádio
peão’, o contato pessoal e reuniões em bairros, quando isso era 
possível”, lembra nogueira (2005, p.220).

Um fato que favoreceu o processo de mobilização foi uma ação 
do então governo Fernando Henrique cardoso. naquele momen
to, o governo federal estava cadastrando, por meio das agências dos 
correios, famílias interessadas em se integrar ao projeto de reforma 
agrária promovido pelo estado. a medida, pensada para esvaziar 
as lutas sociais, foi, na verdade, base para a atuação do mST local. 
aproximandose dos cadastrados, o mST iniciava com esses gru
pos de famílias os chamados trabalhos de base. “as visitas aos bair
ros da vasta periferia de ribeirão Preto foram pautadas também 
pelo número de cadastrados ‘pelo correio’, existentes em cada 
bairro” (nogueira, 2005, p.220; cf. Fernandes, 2001, p.22).

as mobilizações foram realizadas tanto com visitas de militan
tes do mST às residências de pessoas que integravam as classes tra
balhadoras, quanto com reuniões marcadas em praças públicas, 
salões de igrejas, dentre outros “espaços” voltados para reunir fa
mílias e debater o tema “reforma agrária”. o trabalho era realizado 
por homens e mulheres integrantes do movimento, em geral acom
panhados de aliados da luta pela terra, como estudantes, profes
sores, sindicalistas e ambientalistas.

nessas reuniões e visitas, os militantes falavam sobre o movi
mento, os problemas agrários brasileiros, as histórias de lutadores e 
da conquista de direitos; em geral, um professor, ecologista ou es
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tudante que os acompanhavam falava sobre os problemas concen
trados no município de ribeirão Preto, como pudemos presenciar 
em algumas ocasiões. Todos são chamados a contar sua história: os 
pais reclamam da falta de trabalho ou da expulsão da terra; as mães 
falam das dificuldades de sobreviver, de cuidar dos filhos – muitos 
deles, jovens que convivem diariamente com violências diversas, 
como a evasão escolar, a ausência de condições dignas de saúde e, 
por vezes, o envolvimento com o tráfico de drogas e com atividades 
ilícitas em geral. mas também podem falar sobre os sonhos de  
mudança.

o trabalho de base vai se configurando como o espaço da prepa
ração políticoideológica, da formação das pessoas que poderão in
tegrar a próxima ocupação, o próximo ato político. 

Fernandes (1999) compreendeu esse fenômeno como uma das 
dimensões do espaço comunicativo que se constitui no processo ge
ral no qual se dá o dimensionamento da socialização política. Para 
esse autor, o espaço comunicativo é a primeira dimensão do espaço 
de socialização política, construído no processo de organização so
cial. “É uma atividade da organização social que se realiza como 
experiência e conhecimento das formas de organização social, como a 
comunidade, o sindicato, a escola, a moradia, como lugar social.” o 
trabalho de base é, então, “o espaço do conhecer e do aprender. É 
também o lugar estratégico de formação” (1999, p.228). Tratase do 
primeiro momento da formação de novos sujeitos, mediada, agora, 
pelos valores da luta social e das possibilidades de transformação 
abertas pela atuação política do movimento social.

em outra reflexão, afirmamos que os trabalhos de base são:

espaços de produção e reprodução de sentidos sociais, elementos capa
zes de proporcionar um maior entendimento do processo de luta e, 
ainda, demonstrar que esse processo se articula também no campo das 
ideias, não se restringindo às transformações das bases materiais. (Fir
miano, 2004, p.534)
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Silas nogueira ressalta, ainda, que o trabalho de base significa 
“um enfrentamento políticocultural em condições desiguais e pe
nosas”, pois o movimento não dispõe dos meios de comunicação de 
massa:

as especificidades de cada contexto podem alterar substancialmen
te as estratégias. São práticas que exigem o estabelecimento de relações 
e de contatos intensos, tanto no seu início quanto nos seus desenvol
vimentos. Para esse contato com a população ou com aqueles que já in
tegraram o movimento, os militantes e dirigentes precisam criar e usar, 
de forma eficiente, todos os recursos da cultura e da comunicação. no 
contexto de predomínio do controle dos meios de comunicação pelo 
capital e pela iniciativa privada, invariavelmente contrários ao cres
cimento e desenvolvimento de um movimento contrahegemônico, a 
criatividade e o sacrifício impõemse como vitais. (2005, p.182)

além disso, tratase de grupos sociais que vivem na cidade, na 
sociedade de consumo e mercado, que olha com estranheza a nova 
visão de mundo trazida pelo movimento Sem Terra. “Para os jo
vens, a terra, o campo, a lavoura, como valores e configurações 
simbólicas, estão relacionados ao atraso, caipirismo, valores que de
vem ser esquecidos e superados pelos valores urbanos, modernos,  
e de consumo.” entre os jovens, as noções de coletivo, militância e 
participação política, em geral, têm pouco ou quase nenhum senti
do. Para esse enfrentamento, prossegue Silas nogueira, o movi
mento conta apenas “com o corpo a corpo, com a comunicação 
interpessoal, de ‘rua em rua’, de ‘porta em porta’, ‘de casa em casa’, 
quando há ruas, portas e casas” (ibidem, p.185).

a referência metódica trazida por Lucelina rosseti rosa e dar
lene aparecida de oliveira Ferreira ajudanos a compreender a mo
bilização desses grupos, sustentada pelos trabalhos de base, para a 
luta do mST. recorrendo às categorias campo e cidade, “sem per
der de vista as relações sociais que são estabelecidas pelos grupos 
sociais”, as autoras se afastam de um viés economicista, “que per
cebe as populações enquanto homogêneas” (2006, p.1934). nos 
estudos sobre o rural e o urbano no Brasil, propõem uma metodo
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logia que indica um continuum5 entre campo e cidade. assim, con
sideram que:

campo e cidade só podem ser concebidos – na contemporaneidade – 
em suas relações. relações estas que podem ser avaliadas a partir de 
diferentes eixos: legal, espacial, paisagístico, demográfico, sociocultu
ral, econômico, histórico, entre tantos outros que informam sobre as 
proximidades e os distanciamentos entre rural e urbano. e nesse con
texto, acreditamos que o conceito de continuum possa ser repensado 
não para reforçar a dicotomia urbanomoderno versus ruralatrasado, 
mas para salientar a perspectiva de que tanto o campo, quanto a cidade 
– e tanto a população rural, quanto a população urbana – são partes  
de uma mesma sociedade. (ibidem, p.196)

nesses termos, podemos afirmar que, embora os trabalhos de 
base sejam dificultosos em razão das novas condições de existência 
daqueles grupos que podem integrar as bases de mobilização do 
mST, existem relações que ainda perduram no espaço urbano que 
identificam determinados grupos, integrantes das classes trabalha
doras, às lutas sociais pela terra. relações que preservam a memó
ria dos que viveram num passado não tão distante.

o depoimento de Hemes Lopes, que integrava a frente de mas
sa naquele momento, apoia nossa afirmação:

5 Lucelina rosseti e darlene aparecida de oliveira Ferreira ressalvam que o 
conceito de continuum foi criado inicialmente, em meados de 1930, pelo antro
pólogo norteamericano robert redfield para referirse à existência de “varia
ções e continuidades entre os aspectos culturais das populações urbanas e 
nãourbanas”. no entanto, prosseguem, o modelo tendeu a considerar “o au
mento da heterogeneidade e complexificação dos grupos sociais, [indicando 
que] este continuum caminharia para o urbano. assim, a urbanização enfraque
ceria os laços estabelecidos pelos grupos rurais, difundindo traços próprios da 
vida urbana como o aumento da individualidade e a fragmentação das comuni
dades”. com isso, a utilização do conceito deve, para as autoras, “caracterizar 
situações em que, tanto formas de vida e de trabalho rurais quanto urbanas es
tariam integradas”, pois assumem as críticas já dirigidas ao modelo teórico do 
autor em questão, que afirmam que ele polariza as categorias urbano e rural, 
desconsiderando as relações e a história de cada grupo social (rosa & Ferreira, 
2006, p.194).
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os trabalhadores [...], além daqueles que trabalharam na agricul
tura, vieram pra cidade para trabalhar com coisas completamente dife
rentes daquilo que eles estavam acostumados na área rural, então eles 
acabaram aprendendo também outras formas de trabalho. aqui na re
gião [de ribeirão Preto] se caracterizou mais no seguinte, logo no iní
cio da década de 1960, mais ou menos, quando se intensificou muito a 
monocultura de cana aqui, ainda tinha trabalho no corte de cana, como 
na década de 1970 em diante começou a mecanização, então, esses tra
balhos começaram a mudar. aí, já era só o cara que ia operar as máqui
nas e tal, então, como ficou muito mecanizado, as pessoas começaram 
a perder seus empregos, mas, mesmo assim, eram boiasfrias, boias
frias desempregados. e a gente começava a observar muito isso, o  
vínculo com a terra, quando a gente ia na periferia, [...] no Jardim Pro
gresso, no SemTeto, naquela região ali do ribeirão Verde, Jardim Sal
gado Filho, a maioria das pessoas tem uma pequena horta no fundo da 
casa, pra não perder aquele vínculo que eles têm com a terra. então, 
continua o mesmo sonho de querer ter um pedaço de terra, de sonhar o 
que era há sessenta anos, há quarenta anos, os pais deles que tinham 
bastante fartura de alimentação nas suas casas. (Lopes, 2004)

ao mesmo tempo em que ocorria o processo de construção do 
reconhecimento entre sujeitos, ampliação de bases de luta, trabalho 
de base, outro importante aliado emerge em apoio à luta dos sem
terra: a associação ecológica Pau Brasil, entidade ambientalista 
de ribeirão Preto. com essa aproximação, ocorreu a troca de mui
tos conhecimentos acerca da questão ecológica local, o problema 
das queimadas, os riscos e os danos causados pela monocultura, o 
desmatamento, o uso abusivo dos agrotóxicos. Questões, aliás, 
muito anteriores à chegada do mST na região.

nesse momento, descobriuse que no município existiam gran
des áreas de recarga do aquífero Guarani, num espaço de fronteira 
entre o perímetro urbano e a área rural de ribeirão Preto. o aquí
fero é um reservatório subterrâneo que se estende por quatro paí
ses da américa Latina: Brasil, Paraguai, argentina e Uruguai. as 
 áreas de recarga são os lugares onde o aquífero se encontra mais 
próximo da superfície da terra e a composição do solo permite que 
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as águas das chuvas o alcancem mais rapidamente e em maior 
quantidade.

essas áreas de recarga do aquífero Guarani estavam em uma fa
zenda, chamada Fazenda da Barra, pertencente à Fundação Sinhá 
Junqueira que, posteriormente, a negociou com o empresário ro
berto Guidoni. na época, estimouse uma área de cerca de 1.780 
hectares, na fronteira entre os espaços urbano e rural, que até então 
fora dedicada à monocultura da canadeaçúcar, e, naquele mo
mento, “se encontrava à disposição de duas empreiteiras incorpo
radoras que já haviam traçado o destino daquelas terras: pela sua 
proximidade com o perímetro urbano, seria destinada à construção 
de um condomínio de luxo” (nogueira, 2005, p.226).

o representante do ministério Público à frente da Promotoria 
de meio ambiente e conflitos Fundiários, marcelo Pedroso Gou
lart, relata que, quando assumiu a curadoria, em 1994, já havia um 
processo em andamento, no qual os proprietários da Fazenda da 
Barra foram condenados por práticas de desmatamentos de reserva 
legal no imóvel rural. assim, pelo menos desde aquele ano, a área 
em questão passou a ser alvo de inúmeras investigações e inquéri
tos por danos ambientais, como desmatamentos e queimadas. no 
ano de 2000, afirma o promotor de justiça, foi feita uma diligência 
no local, na qual se identificou um grande passivo ambiental. além 
disso, diz marcelo Goulart: “eu mesmo verifiquei na área que exis
tia suspeita de que aquelas terras eram improdutivas. Havia in
dícios de que aquela terra não estava sendo explorada de forma 
adequada”. com base nisso, prossegue ele, o instituto de colo
nização e reforma agrária – incra foi acionado pelo ministério Pú
blico para instaurar um processo de desapropriação para fins de 
reforma agrária.

Foi instaurado, então, o processo administrativo – e isso era gover
no Fernando Henrique cardoso – e a coisa ia muito devagar, muito 
devagar, mas concluíram o inquérito em São Paulo e mandaram para 
Brasília. em Brasília, disseram que o processo apresentava alguns de
feitos que precisavam ser sanados e devolveram para São Paulo, quan
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do houve, então, a mudança de governo. e com a mudança de governo, 
a atual superintendente colocou como prioridade da superintendência 
a Fazenda da Barra, corrigiu os erros e mandou isso para Brasília de 
novo. (Goulart, 2008)

nesse meiotempo, houve a ocupação da área.

A ocupação da Fazenda da Barra:  
alguns caminhos e descaminhos do  
assentamento Mário Lago

Alumiô, alumio 
Assentamento Mário Lago, alumiô 
Alumiô, alumio 
Assentamento Mário Lago, alumiô

Na esperança de plantar 
Com alegria esta terra ocupar 
Perseverança pode ajudar 
Na conquista do poder popular

Meio ambiente vamos cuidar 
Com coletivo nós iremos trabalhar 
Na nossa terra vamos plantar 
Dignidade e justiça conquistar

Os camponeses vamos juntar 
E a vitória nós iremos alcançar 
Estamos marchando pra valorizar 
A cultura brasileira popular

Cooperação é o povão 
Marchando junto por seu pedaço de chão 
Plantando o sonho de igualdade 
E a união do campo e da cidade

[...]

coletivo assentamento mário Lago. 
“alumio”. mimeo

em 2 de agosto de 2003 cerca de cem famílias, mais tarde refor
çadas por outras trezentas, ocuparam uma área vizinha à Fazenda 
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da Barra, o Sítio Braghetto, a fim de pressionar o governo federal a 
realizar a desapropriação do imóvel, uma vez que o processo já es
tava em andamento. a fazenda não foi ocupada para que o processo 
judicial de desapropriação não fosse interrompido.

Formavase no Sítio Braghetto o acampamento mário Lago, em 
homenagem ao ator e compositor militante do PcB, defensor da 
luta pela terra, que havia falecido em 2002. o mar, o rio e o Lago, 
mário Lago seria, também, o símbolo daquelas terras onde se si
tuava o aquífero, como afirmou edvar Lavratti, da coordenação 
regional e estadual do mST em ribeirão Preto, em nota divulgada 
aos grupos de apoio do movimento, em 2003 (cf. Firmiano, 2004, 
p.901).

o momento da ocupação foi descrito por Silas nogueira:

a ocupação foi feita durante a noite, madrugada adentro, mas as 
pessoas continuavam a chegar. [...] o trecho de estrada de terra, que 
liga o Sítio Braghetto a uma rotatória da rodovia anhanguera, continua
va movimentado, carros, peruas, carroças, bicicletas, gente a pé com as 
trouxas e as malas, como uma procissão, uma corredeira meio desorde
nada, mas com rumo certo. dentro do sítio, a principal tarefa era a 
construção dos barracos, bambus, arames, paus e o plástico ou o que 
tivesse para cobrir, tábua, folha de zinco, lona velha de caminhão. [...] 
da cidade vieram grupos de apoio, alguns estudantes e outros simpati
zantes do movimento. assentados e mesmo acampados de outros lu
gares próximos juntaramse aos militantes locais e a parentes para a 
construção dos barracos e para dotar o acampamento de alguma estru
tura. [...] Quem terminava sua parte já se oferecia para ajudar o com
panheiro ou a companheira ao lado. dividiase o material que sobrava 
entre os que menos tinham madeira, plástico e até colchão; juntavam
se aos grupos de apoio para o trabalho coletivo. (2005, p.22930)

assim foi se formando o acampamento, marcado por grande 
euforia e, ao mesmo tempo, pela solidariedade nascente entre os 
novos lutadores pela terra e eternos lutadores pela vida. ao longo de 
todo o dia, as famílias que ali chegavam, crianças, adolescentes, jo
vens, adultos e idosos, logo se envolviam com alguma atividade. 
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aos poucos, o acampamento foi ganhando forma. os núcleos e se
tores se estruturam gradativamente.

nascia uma “vila rural” do mST, no interior da então Fazenda 
da Barra, na fronteira entre os espaços rural e urbano, com o bairro 
de periferia ribeirão Verde, a cerca de 10 km do centro da cidade de 
ribeirão Preto, fazendo divisa com a rodovia anhanguera, na altu
ra do km 361 e com o rio Pardo, como mostra o mapa 1. 

mapa 1 – Foto: acervo mST, regional de ribeirão Preto.

o mST, em seus acampamentos e, posteriormente, assenta
mentos, apresenta uma estrutura políticoorganizacional bastante 
similar. Já nos primeiros dias de ocupação, os “barracos de lona 
preta” são organizados por núcleos. em cada núcleo são construí
dos cerca de quinze ou vinte barracos, dependendo das condições 
geográficas do território conquistado, da quantidade de famílias 
que participaram da ocupação, além das particularidades do pro
cesso político experienciado. cada núcleo deve eleger, então, um 
coordenador: alguém da base de acampados que represente todos 
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os novos militantes pertencentes ao núcleo de “barracos”. esse  
coordenador é eleito, mediante eleições diretas, por todos os mora
dores do núcleo. ele será o representante do núcleo nas reuniões 
com a coordenação geral do acampamento.

Tratase de um “choque político”, pois o sujeito, na maioria dos 
casos, veio de relações – marcadas pela experiência cotidiana pri
vada, seja nos centros urbanos ou no espaço rural – em que estava 
nas condições de trabalhador assalariado ou trabalhador volante. 
nessas relações, o horizonte não vai além da garantia da sobrevi
vência material e espiritual individual ou do grupo familiar no 
mundo de mercadorias oferecido pela sociedade de classes. Gláucia 
Tavares miranda, hoje integrante da coordenação regional do mST 
em ribeirão Preto, relata sua experiência quando da constituição 
do acampamento mário Lago e sua participação na qualidade de 
coordenadora de núcleo:

eles vieram com essa história de criar os núcleos, de tirar os coorde
nadores, que era outra coisa que eu nem sabia que existia. eu me per
guntava: “o que é isso, esse diabo de coordenar núcleo?”. aí, quando 
foram fazer a reunião nos núcleos, fizeram uma votação lá e me tiraram 
de coordenadora de núcleo. aí foi outra pancada: “Por quê? o que é 
isso? o que significa realmente essa palavra coordenar?”. a gente diz, 
assim, um termo de se organizar, né?! Porque a gente fala, na cidade, a 
gente é organizado através dos bairros, mas não tem aquela visão am
pla, que dentro disso você pode dar uma proposta para o seu bairro de 
melhorias, pode dar uma proposta de melhoria da cidade. a cidade não 
proporciona isso em momento nenhum. Pelo contrário, ela esconde 
isso. então, você acaba, na realidade, na forma de se organizar, sendo 
uma pessoa matuta, porque não tem como se organizar na cidade. [...] e 
aí eu fui para a coordenação do núcleo e a partir daí comecei a aprender 
muitas coisas. engraçado que foi uma experiência muito boa para mim 
naquele momento, porque eu, a minha intenção, quando eu vim acam
par, era pegar um pedacinho de terra ali, fazer uma casinha e pronto, 
tocar minha vida. e essa experiência de ser uma coordenadora de nú
cleo, ela me fez refletir muito [...] as dificuldades que apareciam, pelas 
dificuldades, eu comecei a sentir necessidade de estudar mais sobre o 
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movimento, entender realmente por que tinha que ter aquela organiza
ção, por que tinha que ser daquela forma e tudo mais. (miranda, 2008)

desse modo, o mST começa a formar novos militantes, sujeitos 
comprometidos com a vida comunal, com a construção de uma 
nova vida, pautada pela participação coletiva e pelas discussões de
mocráticas em torno de questões políticas essenciais para a sobrevi
vência da comunidade. os coordenadores de núcleo são um ponto 
de junção entre a coordenação geral do acampamento, os dirigentes 
do movimento de luta e as famílias que compõem o acampamento. 
coordenadores ou coordenadoras atuam, portanto, como o elo en
tre as demandas mais simples e corriqueiras do acampamento e as 
questões políticas mais importantes que envolvem a comunidade.

a coordenação geral está sempre a cargo de algum integrante do 
mST, cuja função é organizar politicamente o acampamento. ela é, 
também, a instância deliberativa: é onde se encontram os coorde
nadores dos núcleos para debater os problemas e questões gerais 
internos e externos do acampamento. a partir daí, vão sendo orga
nizados setores que funcionam como instituições no acampamento: 
setor de saúde e higiene, de segurança, de esporte, cultura e lazer; 
de finanças; de educação; de produção e a secretaria. assim foi es
truturado o acampamento mário Lago, que, à medida que as con
dições exigiam, criava um setor ou instância organizativa, como a 
escola chico mendes, em homenagem ao seringueiro e ecologista 
assassinado em Xapuri, no Pará.

a escola foi construída e inaugurada ainda no primeiro mês de 
acampamento, quando este estava formado no Sítio Braghetto e é, 
sem dúvida, um dos fatos mais significativos do processo – sempre 
uma das primeiras medidas tomadas pelo mST, ainda que a expe
riência não perdure, como ocorreu com essa, em virtude dos reflu
xos da luta, transferências do acampamento em razão de ordens de 
despejo, dentre outros motivos.

a estrutura políticoorganizacional do acampamento, e também 
do assentamento, conta ainda com uma instância máxima de deli
beração: a assembleia geral. É no âmbito dela que são definidas as 
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questões que têm dimensão política externa ao acampamento ou 
mesmo aquelas pertencentes ao acampamento em geral. Uma deso
cupação da área, por exemplo, a transferência do acampamento para 
outro lugar, são deliberações feitas no âmbito da assembleia geral.

a Figura 1 mostra graficamente, a estrutura políticoorganiza
cional do acampamento mário Lago. 

Figura 1. 

no dia 13 de setembro de 2003, o movimento realiza uma mar
cha: cerca de quatrocentas pessoas, entre acampados, simpatizan
tes e amigos do mST partiram das proximidades da Fazenda da 
Barra e chegaram às proximidades da catedral, no centro da cidade. 
o objetivo era chamar a atenção da população para a necessidade e 
urgência da reforma agrária naquele município, começando pela 
Fazenda da Barra, que não cumpria sua função social.

Feita mais uma denúncia, dessa vez sob a forma de marcha, em 
novembro daquele ano o movimento parte para nova ofensiva. a 
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estratégia política foi transferir parte do acampamento para a en
trada da Fazenda da Barra, numa estrada vicinal e, outra parte, para 
o Parque maurílio Biaggi, localizado ao lado da câmara municipal 
dos Vereadores de ribeirão Preto, a fim de pressionar o governo 
local, bem como as autoridades estaduais e federais, para a agiliza
ção da desapropriação da fazenda. cerca de quinhentas famílias, 
dentre as quais de acampados de Serra azul e do Sepé Tiaraju par
ticiparam da ocupação (Firmiano, 2004, p.923).

em 20 de novembro, o mST publicou um manifesto, expondo 
suas decisões:

– conclamar a população de ribeirão Preto a cobrar de nosso ex
prefeito e atual ministro antônio Palocci uma posição do governo 
Lula sobre a reforma agrária, e uma atuação séria nos problemas gera
dos pelo agronegócio em nossa região;

– resistir a qualquer ação que venha por parte do estado oprimir o 
nosso povo, pois nossa luta é legítima.

dentre as reivindicações, estavam:

1. Que o governador Geraldo alckmin assine a autorização de ven
da da Fazenda Santa clara que está com processo paralisado em sua 
mesa;

2. Que o governo federal faça uma intervenção através do ministé
rio do meio ambiente e ministério do desenvolvimento agrário na 
questão da Fazenda da Barra, um dos maiores latifúndios da região 
considerado improdutivo por laudo técnico do incra e localizado em 
uma das principais áreas de recarga do aquífero Guarani; que não seja 
permitida a implantação de projetos imobiliários como é de interesse 
de empresários paulistanos;

3. Que o governo federal juntamente com a Prefeitura municipal 
de ribeirão Preto encontrem uma área alternativa para a instalação do 
acampamento mário Lago dentro da Fazenda da Barra;

4. Que o ministro antônio Palocci na condição de cidadão de ri
beirão Preto agende uma audiência com o ministério do desenvolvi
mento agrário, ministério do meio ambiente, e agência nacional de 
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Águas juntamente com as entidades do Fórum municipal de reforma 
agrária para tratar sobre o futuro da Fazenda da Barra;

5. Que o compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores com 
a reforma agrária se traduza em ações práticas a partir do Plano nacio
nal de reforma agrária.6

Segundo relata Gláucia Tavares, na ocasião,

Ficou gente no Braghetto, gente na câmara e gente na porteira da 
Barra. dividimos para segurar os acampamentos. e aí, nisso, nós tí
nhamos uma demanda, porque o dono do Braghetto estava pedindo a 
desocupação. ele entrou na justiça, mas não chegou a vir a reintegra
ção de posse para a gente. nós fizemos uma conversa, porque a gente 
não queria naquele momento um reintegração de posse, porque a gen
te estava lutando por uma coisa maior que era a Fazenda da Barra. a 
gente não queria o Braghetto e o dono, de certo modo, entendeu. aí  
a gente foi para a câmara até mesmo para que eles achassem um lugar 
para que a gente pudesse ficar, para depois a gente poder ocupar mes
mo a [Fazenda da] Barra. (miranda, 2008)

após dez dias de ocupação do Parque maurílio Biaggi, a prefei
tura cedeu um terreno público, próximo à Fazenda da Barra, no 
bairro Parque dos Flamboyants, para onde se deslocaram cerca de 
420 famílias, entre as quais, famílias que estavam no Parque mau
rílio Biaggi e outras que haviam ocupado a frente da Fazenda da 
Barra. o acampamento permaneceu ali por cerca de quatro meses, 
quando nova ofensiva contra a Fazenda da Barra foi realizada, como 
explica Gláucia Tavares:

a gente ficou no Flamboyants mais ou menos uns quatro meses. e 
isso já era 2004. no dia primeiro de janeiro de 2004, a gente ocupou a 
Fazenda da Barra. o pessoal continuou no Flamboyants. a gente foi 
fazer uma ocupação mesmo. Saímos em comboio e aí fizemos uma 

6 manifesto do mST publicado em 20 de novembro de 2003. disponível em 
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2003/11/268453.shtml. acesso 
em 13/11/2008.



a Formação cultural dos jovens do mst  115

ocupação, onde que é o [núcleo] rosa Luxemburgo hoje. aí só ocupa
mos aquele espaço. Ficamos ali uns oito dias, aí alguém falou que ia ter 
a reintegração de posse, então, seguramos até o último momento e vol
tamos para o Flamboyants. não esperamos vir tropa de choque, nem 
nada. Teve a reintegração, mas não esperamos, não resistimos. aí fica
mos lá mais um tempo. (miranda, 2008)

o acampamento produziu grande efervescência no Jardim dos 
Flamboyants. num primeiro momento, os moradores não enten
diam muito bem o que estava acontecendo. alguns se aproxima
vam ou, por vezes, se assustavam. a polícia fazia rondas durante 
todo o dia e mesmo à noite no local, para “garantir a ordem”. Para 
as famílias acampadas, a situação era desconfortável. Logo no iní
cio do acampamento mário Lago instalado no Flamboyants, a di
reção do mST, já acostumada a situações como aquela, resolveu 
fazer uma reunião com os moradores do bairro, por intermédio da 
associação do próprio bairro. Logo foi conseguido um espaço e, en
tão, o movimento, acompanhado de aliados e membros represen
tantes do governo municipal, se reuniu com os moradores.

durante a reunião, travouse ampla discussão acerca de temas 
da reforma agrária brasileira, a atuação do movimento na região de 
ribeirão Preto e a luta que envolvia a disputa da Fazenda da Barra, 
bem como a situação da fazenda até aquele momento.

o encontro foi registrado em vídeo pelo professor e pesquisador 
Silas nogueira, junto com alguns estudantes. após longa explana
ção de integrantes da direção regional do movimento, abriuse a 
palavra para os moradores do bairro. alguns, desconfiados, quei
xavamse da possível desvalorização de suas casas ou terrenos. ou
tros, agradeciam a presença do movimento e aventavam até a hipó
tese de que a violência no bairro tinha diminuído, em virtude da 
presença do mST na região.

o fato era que aquelas famílias não estavam acostumadas com a 
presença de um movimento social, com discussões democráticas 
sobre problemas gerais que acometiam suas vidas. com o acampa
mento mário Lago no local, criouse ali um “fórum popular” de 
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discussão política, inclusive sobre a própria organização dos mora
dores do bairro.

Para as famílias acampadas, esse também era um lugar de for
mação no interior da cidade. esses grupos viviam acampados, mas 
estavam no espaço urbano. Viviam sob o regimento interno do 
mST, aprovado pelas famílias logo nos primeiros dias de acampa
mento, ainda no Sítio Braghetto, mas próximas, novamente, de to
dos os aspectos que marcavam sua vida nas cidades e das quais 
queriam se distanciar. essa contradição aparecia também no fato 
de que a Fazenda da Barra estava localizada muito perto da cidade, 
na fronteira entre os espaços rural e urbano. no entanto, no que 
toca às experiências sociais, essas fronteiras não eram muito bem 
definidas, o que, muitas vezes, atuava em sentido diametralmente 
oposto aos princípios do movimento para o estabelecimento de no
vas relações sociais, centradas na solidariedade, na cooperação e na 
luta contra o individualismo. alguns conflitos internos foram re
gistrados, em virtude do descumprimento do regimento interno do 
acampamento mário Lago ou mesmo das premissas de organização 
política do mST. dentre eles, o que viria a ser, mais adiante, um 
racha no interior do acampamento e a formação de um novo movi
mento de luta pela terra, como veremos mais adiante.

Permanecendo ali por alguns meses, as famílias mobilizadas pelo 
mST decidiram, novamente, ocupar a Fazenda da Barra: o acam
pamento mário Lago “instalouse numa via vicinal, portanto pú
blica, que passa por toda a área [da Fazenda da Barra] [...] fazendo 
com que os grupos de interesse movessem uma ação de reintegração 
de posse” (Firmiano, 2004, p.94). a ação foi concedida pela Justiça.

Segundo Gláucia Tavares,

Vieram mais ou menos uns setecentos militares para tirar a gente 
daqui e foi muito engraçado. a gente sabia que ia ter uma reintegração 
de posse. eu ainda fazia parte da coordenação [de núcleo]. nisso fize
mos uma reunião à noite. era mais ou menos umas dez horas da noite 
quando me chamaram para fazer essa reunião com os coordenadores 
de núcleo. eu falei: “Pronto! alguma bomba, por que em uma hora 
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dessas fazer reunião?!”. aí fizemos a reunião aqui [na Fazenda da Bar
ra] num barracão, e aí os dirigentes avisaram a gente que por volta de 
umas seis horas da manhã ia ter uma reintegração de posse. e aí a gen
te se organizou e falou que era bom avisar pelo menos as pessoas que 
tinham problema de coração, para não ser pego de surpresa, para não 
sofrer alguma coisa. [...] aí nós avisamos alguns companheiros à noite 
e cinco horas da manhã ficou para cada coordenador fazer a reunião 
com o seu núcleo para que não assustasse tanto os companheiros. e aí 
quando foi seis horas da manhã já estava todo mundo junto. e era mais 
fácil, porque nessa ocupação, a gente resolveu ficar praticamente no 
meio da fazenda. aí eles chegaram. (miranda, 2008)

a polícia chegou bem cedo, logo às seis da manhã com cerca de 
oito viaturas. Logo depois, chegou um helicóptero. o medo das fa
mílias se mesclava ao sentimento de luta. Tratavase de um mo
mento de radicalização do processo de conquista da Fazenda da 
Barra, no qual as famílias deviam optar entre o enfrentamento ao 
aparato repressivo do estado e a desistência de seus sonhos. So
nhos, visto que, até então, nem todos tinham consciência dos pro
cessos em marcha, consciência que emerge no enfrentamento.

começamos a ver as luzes lá. Primeiro de tudo chegaram as via
turas. oito viaturas de cada lado. cercaram a gente. depois veio o he
licóptero, que dava muito rasante no acampamento. nessa época, os 
companheiros perderam muitos animais, porque o helicóptero ficava 
dando rasante, então, os bichos corriam, fugiam para dentro da cana. 
muitos tiveram dor de barriga, porque nunca tinham visto uma coisa 
daquela: “Poxa, agora eles [polícia] entram aqui e batem na gente!”. 
medo mesmo. medo porque viam isso na televisão e em outros luga
res. dali a pouco chegou a tropa de choque. no que chegou a tropa de 
choque, que veio de São Paulo, chegaram as televisões também para 
filmar e tal. (miranda, 2008)

os dirigentes do movimento tinham experiência e sabiam que, 
sem apoio, poderia acontecer de tudo no local. Tudo mesmo. a his
tória já mostrou que, no momento da radicalização do confronto, 
do enfrentamento direto entre forças políticas opostas, não há dis
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tinção entre o aceitável e o não aceitável definido internacional
mente em documentos que garantem os direitos humanos. Por essa 
razão, tratou logo de convocar aliados, simpatizantes da luta pela 
terra e apoios políticos constituídos. Também chamou a imprensa 
local. o autor esteve no então acampamento mário Lago, junto 
com Silas nogueira, a fim de acompanhar o processo que consumiu 
todo o dia e parte significativa da noite.

as famílias resistiam, enquanto o promotor do meio ambiente 
e conflitos Fundiários, marcelo Pedroso Goulart, sustentava no 
processo da ação possessória que aquelas terras não cumpriam a 
função social e que, portanto, a ação de reintegração de posse deve
ria ser julgada improcedente. no entanto, ela foi cumprida:

nós conseguimos segurar ali na portaria por muito tempo, com 
muitos gritos de ordem, companheiros tentando negociar e tal. na 
hora não tinha para onde a gente ir. eles queriam fazer a gente sair, 
mas não queria saber para onde a gente iria. Foi quando teve um advo
gado, doutor Fernando, dono do sitinho, que emprestou aquele lugar 
para a gente poder ficar. (miranda, 2008)

no início de maio de 2004, as famílias deslocaramse para uma 
área que ficou conhecida como “sitinho”, na mesma região da Fa
zenda da Barra, cedida por um aliado7 do movimento. Permanece
ram ali até 21 de outubro de 2004, quando houve nova ocupação da 
fazenda, instalandose, dessa vez definitivamente, o acampamento 
mário Lago, com cerca de quatrocentas famílias.

em dezembro daquele mesmo ano, o presidente da república 
assinou o decreto destinando a área para fins de reforma agrária.

marcelo Pedroso Goulart, promotor do meio ambiente e con
flitos Fundiários em ribeirão Preto, que acompanhou todo o pro
cesso de luta e interveio nos processos judiciais, afirma que:

7 assim denomina o mST aqueles grupos ou pessoas que apóiam a luta social 
pela reforma agrária, oferecendo recursos materiais e tempo para o fortale
cimento das ações do movimento. na ocasião, eram chamados de amigos do  
movimento.
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no início ele [o juiz] deu liminar de desocupação, depois ele voltou 
atrás porque julgou improcedente, com base no parecer do ministério 
Público, reconhecendo que aquelas terras não cumpriam função social 
e que, portanto, o titular do domínio não tinha proteção jurídica, o que 
de certa forma legitimava a ocupação. (Goulart, 2008)

a luta, porém, ainda estava em seu início.

Da cidade para o campo: a formação permanente 
de sujeitos, novos conflitos e a consolidação  
do assentamento Mário Lago

a ocupação do território é, em primeiro lugar, “uma forma de 
intervenção dos trabalhadores no processo político e econômico  
de expropriação” (Fernandes, 2006, p.2). numa perspectiva his
tóricocrítica, Fernandes e Stédile (2000) apontam que, como me
canismo de mobilização de grupos sociais, esse importante instru
mento “deu vida à luta pela terra” e ao mST; tornouse “uma 
esfera de intensa significação política e cultural”, capaz de trazer à 
tona todas as contradições do desenvolvimento desigual do capita
lismo mundial (2000, p.113; 2001).8

o mST, com a ocupação de territórios, consegue, ao mesmo 
tempo, criticar o capitalismo e as políticas neoliberais, denunciar a 
questão agrária brasileira e as condições de vida dos trabalhadores e 
modificálas, criando novos valores ou uma nova consciência. a 
pesquisadora maria do Socorro militão defende em sua tese de 
doutoramento que, “com efeito, a estratégia da ocupação iniciou a 
construção de uma nova cultura, de um novo bloco histórico, o so
cialista” (2008, p.177).

8 as ocupações de terra ocorrem em áreas legalmente irregulares, tanto do ponto 
de vista do princípio constitucional da função social da terra quanto por práti
cas ilícitas de apropriação e uso do território. ocorrem também, afirma maria 
cecília m. Turatti, casos de ocupação em áreas do estado, “onde o solo e até 
algumas benfeitorias estão absolutamente abandonadas” (2005, p.523).
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o processo de ocupação de terras se inicia nos trabalhos de mo
bilização realizados pelo movimento, em geral em bairros periféri
cos pobres dos centros urbanos. esses grupos de famílias passam a 
participar de reuniões, encontros e debates que refletem temas alu
sivos à questão agrária brasileira e também à reforma agrária no 
Brasil, à situação dos trabalhadores rurais assalariados, às condi
ções dos desempregados nos centros urbanos, dentre outros temas. 
as reuniões preparatórias para a futura ocupação de determinada 
área rural podem ocorrer num período de seis meses, um ano, ou, 
em alguns casos, até mais tempo, o que remete à compreensão de 
que a ocupação da terra não decorre de um ato impulsivo ou figura 
como alternativa inscrita no repertório das possibilidades de sobre
vivência desses grupos,9 mas, sim, como processo de mobilização 
das capacidades de superação da existência cotidiana nos centros 
urbanos e rurais.

Segundo carlos nelson coutinho, de um ponto de vista onto
lógico, é 

correto dizer que toda forma de práxis, inclusive a que não se relaciona 
diretamente com a formação da consciência e da ação política das 
classes, implica a potencialidade do “momento catártico”, isto é, a po
tencialidade de uma passagem da esfera da manipulação imediata – da 
recepção passiva do mundo – para a esfera da totalidade (da modi
ficação do real); ou, o que é um outro aspecto do mesmo processo, a 
passagem da consciência “egoísticopassional” (particularista) para  
a consciência universal (para a consciência de nossa participação no 
gênero humano). (1988, p.53)

9 Lygia Sigaud, ao analisar o processo de ocupação de terras, descarta a noção de 
formação política para a luta ou, mais especificamente, da formação de uma 
consciência política dada na perspectiva da superação das relações presentes. 
Para essa autora, a ocupação “passa a fazer parte do repertório das possibilidades 
de ‘melhorar de vida’. Tratase de uma alternativa nova, mas ainda assim uma 
alternativa como qualquer outra [...] de um ponto de vista sociológico, o que 
importa é que essa crença passou a figurar no horizonte de possibilidades” 
(2005, p.266. Grifos nossos).
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a compreensão, a partir da mobilização de grupos e confabula
ção de movimentos de luta, das formas de construção de processos 
ou alternativas de satisfação do que, dominantemente, convencio
nouse denominar de necessidades, para nós deve ser vista, por
tanto, como experiência transformadora consciente ou, pelo menos, 
como base potencial de transformações mais profundas na cons
ciência das classes subalternas. em outros termos, significa luta 
por hegemonia, antes de construção de um novo bloco histórico.

Bernardo m. Fernandes empreende algumas reflexões sobre o 
processo de constituição dos grupos, nos territórios de sua existên
cia, a partir de categorias geográficosociais, a fim de compreender 
a dinâmica daquilo que tem chamado de espacialização da luta pela 
terra no Brasil. Para ele, o espaço social em que se travam as expe
riências dos grupos se constitui, necessariamente, associado ao pro
cesso de formação do sujeito, de sua consciência histórica. desse 
modo, a reflexão acerca da organização dos grupos, em especial do 
mST, perpassa as noções de espaço social, lugar social e território 
(1999, p.20).

“Para a compreensão desse fato é fundamental considerar essa 
nova realidade, materializada pelas experiências construídas no co
tidiano da vida desses sujeitos.” É o desenvolvimento do processo 
de construção e transformação da realidade social, que é produzida 
pela materialização da existência dos grupos em movimento, que 
Bernardo mançano Fernandes compreende por espaço social, no 
qual “estão reunidas todas as coisas e relações para sua produção/
transformação”. compreendemos, junto com esse pesquisador, 
que é no espaço social que os grupos sociais se reproduzem, no âm
bito das relações econômicas, políticas, sociais e culturais (1999, 
p.212).

Prossegue o autor: 

o espaço social concretizase geograficamente como lugar social 
nos processos de construção da luta. o lugar social revelase como 
conquista das condições essenciais para o próprio movimento em 
transformação. o lugar social é fundamental para a própria reprodu
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ção do espaço social que o produz, pois é onde se desenvolvem as expe
riências que permitem conquistar o espaço social e transformálo. 
(ibidem, p.23)

Para o mST, o assentamento é território da produção da exis
tência; a terra é equivalente ao trabalho e é a partir dela que se es
trutura o que poderíamos chamar de socialização da vida econômica, 
política e cultural. Para Fernandes, esta é a condição fundamental 
do desenvolvimento das experiências no território onde os grupos 
reproduzem as condições de sua existência. a permanência na terra 
constitui, assim, o lugar por excelência da construção de experiên
cias comuns, como um projeto político de vida, um projeto de so
brevivência da identidade do sujeito histórico (1999, p.238). desse 
modo, espaço social, lugar social, território e esses grupos sociais 
(ou sujeitos da história presente da qual participam) são os elemen
tos necessários para a compreensão do fenômeno do desenvolvi
mento social, político, econômico e cultural, iniciado no processo 
de ocupação de terras.

o acampamento, que é a extensão mais imediata e aparente do 
que chamamos aqui de resistência, corresponde à experiência de 
permanência na terra (embora em muitos casos temporária), e 
constituirá o lugar por excelência da construção da vida partilhada. 
além de instrumento da luta, devemos tratálo como um projeto 
político de vida.

maria cecília Turatti realizou amplo trabalho de campo em 
acampamentos do mST no estado de São Paulo a fim de com
preender aspectos das relações de poder, formas de sociabilidade e 
constituição da identidade entre famílias acampadas. o resultado 
de seu trabalho indica que o acampamento é o espaço por excelên
cia da tensão permanente, da relação conflituosa que configura a 
vida “sob a lona preta”:10

10 “Lona preta” é uma denominação comum entre os acampados para designar 
suas moradias que, em geral, são construídas com ripas de madeira e cobertas 
com plástico preto.
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Por carregar essa condição de transitoriedade, lançado na indefini
ção, o acampamento apresenta características muito peculiares de esta
belecimento e existência. a flexibilidade de ocupação de espaços 
territoriais, a convivência de pessoas que não compartilham nenhum 
vínculo pregresso de memória, tradição ou sociabilidade, o ócio, ape
nas rompido pelas tarefas cumpridas na organização do acampamento 
ou na realização de tarefas domésticas, são algumas das situações ins
critas na realidade de um acampamento. (2005, p.1920)

abarcando as relações de poder expressas na cotidianidade, Tu
ratti analisa as relações interpessoais e o processo de emergência da 
solidariedade entre as pessoas acampadas apontando que não há 
aquilo que marcel mauss, em “ensaio sobre a dádiva”, concebeu 
como “dádiva permutada onde se fundem pessoas e coisas”, nem 
relações de amizade e lealdade; ao contrário, em seu estudo nos 
acampamentos paulistas do mST, a autora afirmaos como o espa
ço dos “contratos individuais”, próprios das sociedades modernas 
urbanas. Se no início do acampamento a escassez material promove 
algum sentimento de solidariedade, com o agravamento dessa si
tuação, esse sentimento não só tende a desaparecer como dá lugar a 
práticas ilícitas, como pequenos furtos, atos violentos e uma cons
tante tensão expressa, dentre outros, por sentimentos como a inve
ja. assim, afirma a autora, palmilhando a trilha de maria Sylvia de 
carvalho Franco:

na verdade, as mesmas condições objetivas que levam a uma com
plementaridade nas relações de vizinhança – isto é, uma cultura fun
dada em mínimos vitais, conduz também necessariamente a uma ex
pansão das áreas de atrito e a um agravamento das pendências daí 
resultantes. a pobreza das técnicas de exploração da natureza, os li
mites estreitos das possibilidades de aproveitamento do trabalho e a 
consequente escassez dos recursos de sobrevivência, não podem deixar 
de conduzir a uma sobreposição das áreas de interesse. (Franco apud 
Turatti, 2005, p.96).
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como já afirmamos em outro trabalho, o acampamento é espa
ço do conflito interpessoal; por vezes, de brigas entre as pessoas, 
pois, afinal, estas vêm do contexto de profunda degeneração moral, 
expropriação material e das relações de violência na periferia dos 
centros urbanos. contudo, a busca do distanciamento dessas rela
ções por sua integração às bases de luta pela terra, junto com o mST 
e com inúmeras famílias em situação similar, também agrega o ho
rizonte das relações circunscritas no cotidiano (Firmiano, 2004, 
p.98100).

Sebastião Geraldo também se dedicou à análise e compreensão 
das relações no espaço do acampamento e do assentamento. Para ele, 
o acampamento é, antes, uma manifestação política marcada pelo 
sentido da superação das condições de desigualdade, além da ne
cessidade, dada por esse aspecto, da ressignificação de alguns va
lores sociais advindos da estrutura da vida na cidade.

a vida no acampamento é uma experiência carregada de significa
ção de mudança. É um momento de sacrifício muitas vezes ainda maior 
que as condições precárias vividas pelos desempregados nos centros 
urbanos. É o enfrentamento da vida no barraco de lona; a convivência 
com animais peçonhentos como carrapatos, pulgas, baratas, cobras, a 
falta d’água, de lugar para tomar banho, da possibilidade de cuidar 
dignamente das crianças [...] essas preocupações ainda dividem lugar 
com o medo da violência policial, com o temor da desocupação inespe
rada e a possível perda dos objetos pessoais, dos animais e da roça. 
(Geraldo, 2002, p.5)

É do sonho da mudança que emerge a necessidade prática da 
solidariedade, do comunitarismo e, sobretudo, da consciência de 
que somente por meio da luta poderseá garantir a segurança e  
integridade da família. na fala das mães, a preocupação com os fi
lhos ganha centralidade, como expressa uma acampada, em depoi
mento registrado em 2005:

eu aprendi uma coisa; antes de vir para o movimento, eu vivia na 
cidade, eu vivi sempre em lugar muito perigoso [...] eu morei no Pe
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dregal, em Brasília, em frente de duas “bocadas”. Todo dia de manhã 
cedo, eu acordava cinco horas para ir trabalhar, eu tinha que pular um 
morto no ponto de ônibus. [...] a maioria dos mortos eram jovens. 
Quantas vezes eu chegava do serviço, ali pelas cinco e meia, seis horas 
da tarde e tinha que correr com um “cabra” que estava ali passando 
mal, tendo uma overdose. Também era um jovem. Um deles morreu 
praticamente nos meus braços. [...] Quando os donos dessas “boca
das” iam brincar de uma tal de “roleta russa”, que era matar um ou 
outro ali, eu ligava o som, eu punha a máquina [de roupas] para bater, 
sabe?! Fazia barulho dentro de casa para que meus filhos não ouvissem 
o que estava acontecendo lá fora. então, na realidade, era uma prisão 
imensa. eu tinha medo quando eu saía cedo para trabalhar e deixava 
meus filhos em casa. eu tinha medo, quando, às vezes, eu estava fa
zendo qualquer serviço lá e aparecia na televisão que no Pedregal tinha 
sido morto um menino. eu tinha medo de ser um dos meus. e hoje, eu 
sei que aqui no acampamento eles estão seguros.11

do mesmo modo, outra assentada, na época acampada, fala so
bre as condições de existência na cidade e no acampamento, além 
das possibilidades de vislumbrar um futuro para as novas ge
rações:

nasci no campo e a minha vida é no campo. É minha paixão, é mi
nha vida: planta, criação, árvore, plantação. isso foi a maior parte da 
minha vida. cheguei aqui, em ribeirão, casei e fiquei uns tempos na 
luta. Trabalhei em corte de cana em ribeirão, tenho carteira, trabalhei 
em duas usinas cortando cana, depois de doméstica, contra a vontade. 
aí, chegou o ponto de surgir essa oportunidade da gente vir para essa 
luta. Larguei lá na cidade [...] Sabe a cidade grande hoje como está, 
né?! Só tem violência e coisa ruim. [...] o movimento eu conheci [...] 
há uns três anos. aí, surgiu no bairro que o movimento iria fazer acam
pamento, no mST, aí a gente resolveu e a gente está acampado. Só 
através do movimento do SemTerra que eu conheci, porque é uma 
forma de luta junta, porque eu sozinha, uma pessoa sozinha, fica difí

11 entrevista de acampada do assentamento mário Lago, concedida a Silas no
gueira, em setembro de 2005.
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cil de conseguir qualquer coisa. como a maioria faz a força, através do 
movimento que eu achei a esperança que nós vamos vencer e conquis
tar um pedacinho de terra para a gente poder ser feliz, plantar, colher, 
ter o que comer, uma vida melhor pros nossos filhos.12

Violência, fome, miséria, trabalho degradante é o repertório do 
qual as mães querem afastar seus filhos:

Lá na cidade, nós morávamos no Jardim aeroporto. como era? o 
inferno, né? Violência. cidade grande hoje é violência. num tem nada 
a ver comigo. eu sou uma pessoa de muita paz, muito amor no coração 
e que gosto de coisas boas e é isso que eu busco. Bom, aqui [no acampa
mento] é bom, é isso que eu gosto, apesar de estar debaixo de uma lona, 
muito calor, água quente, aqui nós não temos nada, não temos televi
são, não temos rádio... mas eu estou feliz, muito mais feliz aqui nessa 
barraca quente, tomando água quente, do que na cidade, tomando água 
gelada e vendo televisão, porque o movimento é uma coisa muito séria, 
o regimento interno tem que ser muito certo, tudo certinho, eu sou co
ordenadora do núcleo, tudo muito bom, companheirismo...13

Silas nogueira afirma que o acampamento é o espaço por exce
lência do surgimento das condições para que o indivíduo se torne 
um ser que atua, um sujeito que organiza, participa, mesmo carre
gando inúmeras perdas em sua trajetória (2005, p.235) e, por vezes, 
tendo em suas relações interpessoais mediações marcadamente do
minantes, hegemônicas – fonte geradora da maior parte dos confli
tos cotidianos –, que devem ser quebradas pelo mST, a partir de 
sua estrutura políticoorganizacional e políticoideológica.

desde logo, as famílias acampadas deliberam um regimento in
terno do acampamento, cujas premissas são elaboradas pela coor
denação do mST, a fim de constituir parâmetros para a construção 
da existência coletiva no âmbito da vida cotidiana. assim, são defi

12 entrevista de acampada do mário Lago, concedida a Silas nogueira, em agosto 
de 2004.

13 entrevista de acampada do mario Lago concedida a Silas nogueira, em setem
bro de 2004.
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nidos os termos da convivência social, ou, em outras palavras, da 
socialização. democracia e responsabilidade são palavraschave no 
regimento interno do acampamento, sintetizando, assim, a orien
tação política do mST no espaço da resistência. Junto com elas, faz 
parte do repertório do regimento a intolerância a qualquer forma de 
agressão, de natureza física ou verbal, a proibição do consumo  
de bebidas alcoólicas, furtos, roubos ou quaisquer delitos previs
tos pelo código Penal – que são motivos de expulsão do acampa
mento –, além da convivência pacífica e cooperativa das famílias.14

outra assentada, ainda em 2004, nos falou a respeito do regi
mento interno e da construção da sociabilidade na esfera da vida 
cotidiana no acampamento:

Tem o regimento interno. nas assembleias, no começo [do acam
pamento] já é explicado tudo. nós temos as reuniões de coordenação 
três vezes por semana, discutindo o que não deve ser feito aqui: bebida 
[alcoólica], agressão de forma nenhuma, de natureza nenhuma [...]. 
assim, tem que ser tudo certinho. respeitando os outros. [...] então, 
aqui é dessa maneira, tudo feito, tudo com educação, ninguém é me
lhor do que ninguém, nem mais do que ninguém, então sempre assim, 
tendo reuniões. Se um não tem o que comer, o outro reparte com o que 
não tem e assim nós somos felizes, apesar de todo sofrimento [...] Se 
tem alguém que num procura viver certinho aqui, do jeito do regimen
to interno, já não pode ficar aqui, no meio da gente, nós não aceitamos. 
então, tem que fazer tudo certinho, companheirismo.15

desse modo, toda e qualquer prática adversa às normas do 
acampamento é levada para as reuniões de núcleo, podendo signifi
car penalidades diversas, dentre elas a expulsão do acampamento. 
em casos extremos, a exemplo de fatos que podem interferir inclu

14 no caso do acampamento mário Lago, durante a arregimentação de famílias 
para integrar as bases da mobilização, o mST solicitou atestado de antecedentes 
criminais – decisão aprovada durante assembleia geral realizada logo nas pri
meiras semanas do acampamento. 

15 entrevista de acampada do mário Lago, concedida ao autor em setembro de 
2004.
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sive no processo de luta e afetar todo o grupo, constituise a assem
bleia geral.

de forma geral, o mST compreende que a construção e a conso
lidação de uma unidade políticoideológica deve ocorrer no coti
diano das relações sociais. Premissa da qual decorrem as várias 
atividades desenvolvidas que se orientam para a constituição do 
que o movimento denomina de identidade semterra, de relações 
solidárias, de valores de luta e compromissos, entre outros aspec
tos. É com esse objetivo que são realizadas as festas populares, como 
o natal, a Páscoa, a Festa Junina, a comemoração do anonovo, o 
carnaval; os encontros de semterrinha, das crianças, as atividades 
formativas, os cursos de educação de jovens e adultos e as práticas 
de formação cultural de crianças e jovens, junto ao movimento e a 
suas famílias, e, também, a mística integram, igualmente, o traba
lho para a afirmação identitária e cultural.

maria cecília Turatti considera a mística do mST “uma matriz 
discursiva encarregada de conscientizar a base [...] de seu papel 
histórico na transformação da sociedade”. entende a autora que se 
trata de uma construção ideológica que leva em consideração “o 
que o movimento quer transmitir, para quem e com qual objetivo”. 
assim, a autora propõe que compreendamos a mística como dis
cursos ideológicos construídos em cada situação particular. “en
tendese, então, a possibilidade de construir a mística do mST tan
to por meio de uma missa católica [...] quanto pela exaltação da 
figura de che Guevara” (2005, p.105).

Fernandes e Stédile (2000) já afirmaram o caráter unificador 
que a mística pode assumir. Para eles, tratase de uma prática so
cial que, junto com os princípios organizativos do mST, dão sus
tentação ideológica e política ao movimento:

a mística16 é uma prática que o movimento desenvolve. de certa 
forma, é seu alimento ideológico, de esperança, de solidariedade. a 

16 rigorosamente, em sentido etimológico, mística significa “estudo das coisas 
espirituais ou divinas”, “sentimento arraigado de devotamento a uma ideia”, 
“essência doutrinária” (cf. cunha, 1986, p.525).
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mística para o mST é um ritual. ela tem caráter histórico, de esperan
ça, de celebração permanente [...] a mística só tem sentido se faz parte 
de tua vida. não podemos ter momentos exclusivos para ela... (Fer
nandes & Stédile, 2000, p.130)

Somase a isso o conjunto de símbolos que são, de alguma for
ma, a expressão política e ideológica do movimento como sua ban
deira, seus hinos, as chamadas palavras de ordem, as ferramentas de 
trabalho ostentadas nas manifestações, no cotidiano da vida, entre 
outros. É no aprendizado cotidiano que devem ser inseridos, para  
o mST, os elementos capazes de promover rupturas no âmbito da 
experiência da vida desses novos sujeitos sociais, quais sejam, os 
jovens (ibidem, p.132). 

afinal, como afirmou e. P. Thompson:

os valores não são “pensados”, nem “chamados”; são vividos, e 
surgem dentro do mesmo vínculo com a vida material e as relações ma
teriais em que surgem as nossas ideias. São as normas, regras, expecta
tivas etc., necessárias e apreendidas (e “apreendidas” no sentimento) 
no “habitus” de viver; e apreendidas, em primeiro lugar, na família, no 
trabalho e na comunidade imediata. Sem esse aprendizado a vida social 
não poderia ser mantida e toda a produção cessaria. (1981, p.194)

Um fato que ganhou destaque foi a emergência de outra mobi
lização de famílias de semterra no interior da Fazenda da Barra, 
durante o processo de lutas promovido pelo mST. alguns desen
tendimentos ocorridos no acampamento mário Lago, ainda quan
do estava no bairro dos Flamboyants, persistiram até o momento 
da ocupação definitiva da fazenda. como dissemos antes, tratava
se de desrespeitos ao regimento interno, tentativas de deslegiti
mação da coordenação geral do acampamento, bem como de ques
tionamentos do modo de condução do mST diante dessas questões. 
com o agravamento da situação, já na Fazenda da Barra, as famílias 
do acampamento mário Lago deliberaram pela expulsão de um de 
seus companheiros de luta.
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no entanto, na qualidade de acampado e militante da luta pela 
terra, este não aceitou a deliberação do grupo, formando no interior 
da fazenda um novo acampamento, inicialmente junto com outras 
seis famílias que, mais tarde seriam reforçadas por outras cinquen
ta, e sob a bandeira do movimento de Libertação dos Sem Terra – 
mLST. como movimento social de luta pela terra, o mLST emer
ge a partir de práticas de ocupação de territórios e de construção de 
acampamentos, em geral em áreas próximas àquelas onde o mST 
esteja atuando.

configurouse, a partir daí, um conflito entre as forças popula
res que merece destaque. concorrendo com projetos populares de 
assentamento de famílias em terras devolutas ou que não cumprem 
sua função social, os movimentos têm travado grandes disputas, 
como ocorre, desde 2003, na Fazenda da Barra ou como ocorreu na 
formação do assentamento 17 de abril, no município de restinga, 
como já apontamos. as diferenças políticas e ideológicas impossi
bilitam a aproximação dos movimentos, criando no interior da luta 
pela reforma agrária um confronto entre forças políticas populares.

esse fato marcaria a experiência ali gestada com a disputa de 
diferentes projetos de reforma agrária, de formação e participação 
política de famílias que são as bases dos dois movimentos. com o 
“desgaste” do acampamento, o agravamento do conflito interno,  
o mST passou de 432 para 158 famílias, tendo de, mais uma vez, 
“abrir”17 o acampamento, ou seja, fazer novos trabalhos de base 
para a massificação da luta pela terra.

da experiência do mLST resultou o acampamento Santo dias 
e, neste, outro conflito foi registrado, já em 2006, quando 35 famí
lias constituíram acampamento na Fazenda da Barra, autodenomi
nado Índio Galdino, em homenagem ao índio Galdino Jesus dos 
Santos, do povo PataxóHãHãHãe do estado da Bahia, que foi 
queimado e morto em Brasília em 21 de abril de 1997, quando dor
mia em um ponto de ônibus. o integrante do povo indígena morto 

17 Terminologia corrente entre acampados e militantes do mST, que se refere aos 
momentos em que novas famílias são arregimentadas para a luta pela terra.
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em 1997 havia chegado à capital junto com oito lideranças indí
genas com o objetivo de buscar apoio político para recuperar seu 
território, então invadido por fazendeiros. a terra tradicional dos 
Pataxó HãHãHãe, também chamada por seus povos de Terra in
dígena caramurucatarina Paraguaçu, possui 53.400 hectares. na 
mesma ocasião, uma marcha do mST havia chegado a Brasília e, 
junto com as lideranças indígenas, dentre elas Galdino, foi recebida 
pelo então presidente da república, Fernando Henrique cardoso, 
a fim de reivindicar celeridade na reforma agrária, na demarcação e 
cumprimento das leis que versam sobre as terras indígenas. os au
tores do crime foram cinco jovens da classe média brasiliense, sen
do um deles menor de idade que não sofreu nenhum tipo de punição 
prevista para sua faixa etária. os jovens estão em liberdade condi
cional desde 2004.

em 11 de março de 2006, o mST promoveu nova ocupação. 
dessa vez, da Fazenda Santa maria, na altura do km 47 da rodovia 
abraão assed, que liga os municípios de ribeirão Preto e Serrana. 
a ocupação integrava, ainda, a Jornada nacional de Lutas do mST, 
cujo objetivo era protestar contra a política agrária praticada pelo 
governo petista de Lula. a área, de cerca de 1.200 hectares, perten
cente a carlos Biaggi, um dos proprietários da Usina nova União, 
e arrendada para a produção de canadeaçúcar para Paulo maxi
miano Junqueira neto, estava penhorada ao Banco do Brasil em 
virtude de dívidas que somavam, na época, mais de r$ 20 milhões. 
apesar disso, em 17 de março do mesmo ano, cerca de 240 policiais 
militares da tropa de choque e da cavalaria cumpriram uma ordem 
de despejo concedida pela Justiça, após o pedido de reintegração de 
posse solicitado pelo proprietário da fazenda. desmobilizadas, as 
famílias retornaram a seus territórios de origem e a fazenda acabou 
denunciada e em processo de investigação pelo ministério Público 
e pelo incra.

mas as denúncias e mobilizações não acabaram aí e nova ocupa
ção foi promovida na Fazenda São João, chamada pelo mST de 
“Barra ii”, por se localizar ao lado da Fazenda da Barra e pertencer 
aos mesmos proprietários desta. mais uma vez, a estratégia era “dar 
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mais força popular” ao confronto constituído na capital nacional  
do agronegócio. em 24 de julho de 2007, cerca de 150 famílias do 
mST ocuparam a área de 90 hectares a fim tornála objeto da re
forma agrária. contudo, o acampamento ali permaneceu por uma 
semana, quando foi expedida a reintegração de posse, apoiada por 
grande contingente da política militar.18 dessa experiência emergiu 
o acampamento antonio Gramsci, em homenagem ao teórico mar
xista italiano preso pelo fascismo de seu país. o acampamento an
tonio Gramsci permaneceu como um movimento de denúncia das 
irregularidades existentes na área em questão e à espera de vistoria 
do incra para nova ofensiva.

em agosto de 2006, veio, enfim, uma grande vitória política do 
movimento: a Justiça Federal de ribeirão Preto, por meio do juiz 
nelson Porfírio, autorizou o incra a construir o assentamento rural 
na antiga Fazenda da Barra. o valor da desapropriação foi fixado 
pelo incra em r$ 23 milhões.19

em ato de comemoração, em 13 de setembro, outra marcha foi 
realizada, saindo do “préassentamento” mário Lago e chegando à 
catedral metropolitana de ribeirão Preto. a mobilização teve o in
tuito de agradecer a ajuda recebida da arquidiocese e de parte ex
pressiva da população, grupos e movimentos de apoio da cidade.

essa conquista dava maior impulso à luta, mas, a partir de então, 
deslocavase para o enfrentamento com o estado, na luta pela cons
tituição legal e imediata do assentamento mário Lago – o que ocor
reria somente em junho de 2007, quando o território passaria a ser 
juridicamente reconhecido como área destinada para reforma agrá
ria. Para o mST, era o território das famílias de lutadores pela terra.

18 Sirlei moreira relata que a ação da polícia militar envolveu o fechamento da es
trada principal que dava acesso à cidade, impedindo a chegada de apoio de ami
gos do mST, bem como órgãos de imprensa. entrevista concedida ao autor em 
5 de maio de 2008.

19 o valor foi contestado pelo então proprietário, roberto Guidoni, que exigia  
r$ 110 milhões. no entanto, ele havia adquirido a área da Fundação Sinhá Jun
queira por r$ 10 milhões. até o momento de conclusão deste livro, essa ques
tão ainda se encontrava em disputa na Justiça.
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de forma geral, é importante ressaltar, como o faz marcelo  
Pedroso Goulart, que participou ativamente do processo de luta 
dos semterra, que a “questão da [Fazenda da] Barra [...] começou 
com o ministério Público”. no entanto, prossegue o promotor de 
Justiça:

nós não teríamos conseguido a desapropriação da Fazenda da Barra se 
não tivesse ocorrido uma conjunção de fatores em determinado mo
mento que foi: a ação do ministério Público, apurando a questão do 
imóvel, requisitando a abertura do processo administrativo e atuando 
nos processos judiciais; não teria ocorrido a desapropriação da Fazenda 
da Barra se não tivesse um incra disposto a bancar essa desapropria
ção; não teria ocorrido a desapropriação da Fazenda da Barra se o mo
vimento social, o mST, não tivesse realizado a ocupação, o trabalho 
todo; não teria ocorrido a desapropriação se não tivesse tido uma arti
culação da [Secretaria da] cidadania em apoio ao movimento sem
terra, quando da ocupação e na luta pela desapropriação da Fazenda 
da Barra; não teria ocorrido se a Justiça não tivesse julgado como jul
gou seja a ação possessória, seja a ação de emissão de posse. então, se 
você tirar um desses fatores, a [Fazenda da] Barra não sairia. então, não 
dependeu só do ministério Público, mas sem o ministério Público  
não sairia; não dependeu só do mST, mas sem o mST não sairia; não 
dependeu só das decisões judiciais; não dependeu só do incra. então foi 
assim: uma conjunção de fatores importantes que num determinado 
momento histórico possibilitou essas terras [...]. (Goulart, 2008)

em 2007, a Justiça garantiu a emissão da posse às famílias. 
atualmente, a Fazenda da Barra acolhe “três assentamentos”, 464 
famílias. o mário Lago, organizado por 264 famílias do mST; o 
Santo dias, com 160 famílias, do mLST; e o Índio Galdino, movi
mento autônomo, que possui 40 famílias.
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O projeto de assentamento: a construção 
permanente do Mário Lago

o acampamento, nesse período, se transforma em “pré
assentamento”. esse é, portanto, um momento de grandes di
ficuldades materiais e políticas, pois não há incentivo do governo 
para a produção e nem mesmo assistência social às famílias, dada a 
condição de “préassentamento”.

Sirlei moreira nos explica que o termo “préassentamento” é 
empregado pelo incra a fim de configurar uma área em processo de 
transformação em assentamento rural. Para o mST tratase, antes, 
de subterfúgio do estado para retardar a implementação de seu pro
jeto de assentamento, uma vez que nesse período nenhuma benfei
toria é realizada pelo governo e, além disso, toda assistência social 
– como as cestas básicas destinadas às famílias ao longo do acampa
mento – é diminuída. Por isso, o militante do movimento conside
ra que o grupo ainda se encontra em fase de acampamento, apesar 
de vencida a primeira luta: a destinação da área para fins de refor
ma agrária. nesse sentido, podese falar em assentamento à medida 
que o estado destina recursos para a infraestrutura, para a pro
dução, dentre outros (moreira, 2008).

Tendo seus núcleos e funções políticas estruturadas, começam a 
emergir as “casas”; as famílias que até então permaneceram na luta 
dificilmente a deixam e começam a plantar o que necessitam para 
sua reprodução, de acordo com os pequenos recursos econômicos 
de que dispõem, em geral oriundos dos “biscates” feitos por seus 
integrantes na cidade: na maioria das vezes, os homens, dentre eles 
os jovens, se empregam temporariamente nas atividades da cons
trução civil como serventes de pedreiros, mestres de obras ou mes
mo no corte da canadeaçúcar, como trabalhadores volantes, pro
duzindo um círculo de relações com a cidade difícil de ser rompido, 
ainda mais pela proximidade do espaço urbano.

em 3 de julho de 2007, o ministério Público local, na represen
tação da Promotoria de meio ambiente e conflitos Fundiários, 
assinou um Termo de compromisso de ajustamento de conduta 
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Preliminar com o incra, com o intuito de garantir a implementação 
de um projeto de assentamento rural com bases em princípios eco
lógicos, sociais, políticos e econômicos, consolidados pela legisla
ção brasileira.

desse modo, o incra comprometeuse com o ministério Públi
co a organizar territorialmente o assentamento de modo a garantir 
“a) grandes áreas de produção coletiva, de forma cooperativa, com
postas por Sistemas agroflorestais (SaFs), Sistemas Silvopastoris 
e outros Sistemas agroecológicos”; além de “b) pequenas áreas de 
produção familiar, em módulos situados nas agrovilas” e, “c) áreas 
de uso comum dos assentados para atividades sociais, culturais e de 
lazer” (mP/SP, 2007, p.3).

integram o documento a inclusão no contrato de concessão da 
área para as famílias a proibição de empréstimo, cessão ou transfe
rência do uso, pelo assentado, sem prévia anuência do incra, sob 
pena de criminalização do mesmo. deve, ainda, constar no contra
to de concessão a vedação do arrendamento em qualquer hipótese. 
no que toca à preservação ambiental, o documento compromete a 
instituição responsável pela implementação do projeto de assenta
mento a destinar 35% do total da área para preservação ambiental, a 
fim de garantir a recarga do aquífero Guarani, e, em virtude do 
grande passivo ambiental, a instituição e os assentados ficam com
prometidos com a recomposição arbórea das áreas de preservação 
permanente (ibidem, p.34).

Sobre o manejo das culturas agrícolas e das atividades pecuárias 
desenvolvidas no assentamento, o incra também se comprometeu a 
somente autorizar técnicas ambientalmente adequadas, priorizan
do “a diversificação produtiva como forma de garantir a segurança 
alimentar das famílias assentadas e dos demais destinatários da 
produção” e, ainda, “a observação das normas técnicas e legais de 
conservação do solo”, além de garantir a infraestrutura e obras  
de saneamento do assentamento (ibidem, p.5).

atualmente, o assentamento mário Lago é um projeto formado 
por 264 famílias de trabalhadores, entre eles, crianças e jovens que 
se organizam politicamente em torno de vinte núcleos. São eles: 
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antonio conselheiro, celso Furtado, che Guevara, Zumbi dos 
Palmares, Frei Tito, camilo Torres, Patativa do assaré, Padre Jan
sen, Salete Strozack, Paulo Freire, caio Prado Jr., margarida al
ves, oziel alves, rosa Luxemburgo, dom Hélder câmara, dan
data, roseli nunes, Josué de castro, Terra Sem males e manuel 
Gomes. Todos esses nomes são referências das lutas sociais das 
classes populares, grupos organizados, povos constituídos ou inte
lectuais que, de forma direta ou indireta, contribuíram com as lutas 
das classes trabalhadoras.

nesse assentamento, destacase o incentivo à prática cooperatiincentivo à prática cooperati
va em diversas áreas (incluindo a produção), privilegiando o coletiprivilegiando o coleti
vo sobre o particular e uma nova forma de organização da posse dos 
assentados; o não arrendamento de terra, parceria ou venda; o re o não arrendamento de terra, parceria ou venda; o re
florestamento e defesa ambiental; a destinação de 35% da área para 
reserva legal, pois a área é região de recarga e afloramento do aquí
fero Guarani; o incentivo às práticas de produção agroecológica, 
programas de fomento, disseminação, multiplicação e massificação 
da agroecologia, além de programas de agrobiodiversidade, pro
grama florestal, manejo sustentável da água e irrigação e rejeição do e rejeição do 
uso de agrotóxicos.

a produção do assentamento ainda é embrionária, em razão  
de sua história recente. e, tendo em vista as experiências desse mo
vimento ao longo de seus 25 anos de existência, deverá ser conso
lidada a longo prazo. enquanto o processo de implementação do 
assentamento não caminha no âmbito do incra, cada família as
sentada é responsável por um lote de 30 por 300 metros, e nessa 
área planta, fundamentalmente, milho, feijão, arroz, mandioca, 
entre outros alimentos para sua subsistência, bem como pequenas  
criações.

importante para o mST é que nas áreas de produção coletiva 
sejam projetadas formas gradativas de organização da produção: 
num primeiro momento, como mutirões, formas tradicionais de or
ganização comunitária, associações e, finalmente, cooperativas, 
que deem condições para organizações agroindustriais próximas ao 
local de produção agrícola. Já existem algumas experiências coleti
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vas no assentamento, ainda que sem grande expressão, como é o 
caso da plantação de hortaliças, nas quais se reúnem grupos de cin
co ou seis famílias, em dois núcleos, além de outros quatro pontos 
de fabricação de farinha, em que estão reunidas outras cinco ou seis 
famílias. desde os idos do mês de fevereiro de 2008, o mST local 
conseguiu com a companhia nacional de abastecimento – conab 
52 beneficiárias de farinha, para número igual de famílias. com 
isso, todo o excedente é escoado, já que a compra da produção é 
garantida pelo órgão do governo, gerando recursos periódicos para 
as famílias. agora, o mST luta para que todas as famílias sejam 
beneficiadas e, nos dizeres de Sirlei moreira, “não saiam do assen
tamento e busquem alternativa na cidade, [...] além de fazer com 
que a produção aqui seja mais atraente do que, talvez, trabalhar de 
servente de pedreiro e ganhar trinta reais por dia ao invés de estar 
plantando nos seus lotes” (moreira, 2008).

Pelo documento assinado em 3 de julho de 2007, o PréTac, o 
incra comprometeuse a, no prazo de 180 dias, contando da data da 
assinatura do termo de compromisso de ajustamento de conduta 
preliminar, firmar ajustamento de conduta definitivo com o mi
nistério Público estadual, “objetivando o detalhamento dos com
promissos ora assumidos e a inclusão de novos, se for o caso, bem 
como a fixação dos respectivos prazos de cumprimento” (mP/SP, 
2007, p.45). no entanto, o primeiro encontro entre incra, minis
tério Público e os assentados do mário Lago, após a assinatura des
se documento, ocorreu apenas em 4 de setembro de 2008.

no encontro, realizado nos termos de audiência pública no mi
nistério Público, o incra apresentou novos dados acerca da área to
tal do imóvel e da área destinada para o assentamento mário Lago, 
a partir dos quais se iniciam as discussões sobre o projeto de assen
tamento a ser implementado. o imóvel possui 1.541,34 ha, em vez 
dos 1.780 ha apresentados anteriormente. destes, 832,33 ha deve
rão, segundo a proposta do incra, ser destinados ao assentamento 
mário Lago, incluindo áreas para produção familiar e coletiva, área 
com mata averbada, área com mata não averbada, área averbada 
sem mata, área de preservação permanente, dentre outras.
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com isso, as áreas para produção familiar e coletiva deverão ser 
pequenas, o que suscita preocupações quanto à viabilização econô
mica e social do assentamento.

do ponto de vista do incra e do ministério Público, as bases de 
implementação do projeto de assentamento devem estar centradas 
na concepção de desenvolvimento sustentável. o assentamento éo assentamento é 
discutido, então, como um projeto de desenvolvimento sustentá
vel (PdS), uma normativa do incra, que prevê a criação de assen
tamentos especiais tendo por princípio o desenvolvimento social 
aliado à defesa ambiental. Segundo marcelo Goulart, promotor do 
meio ambiente e conflitos Fundiários, a proposta é buscar uma proposta é buscar um 
padrão de produção agrícola que seja alternativo ao latifúndio e à 
monocultura. dessa maneira, o termo de ajustamento de conduta 
(Tac) visa à mudança do padrão de produção agrícola para garan
tir um modelo sustentável dos pontos de vista ambiental e social 
(Goulart, 2008).

Para o mST, o assentamento deve se constituir como uma “co
muna da terra” que, segundo o caderno de cooperação agrícola, 
no 15, Novas formas de assentamentos de reforma agrária: a expe‑
riência da comuna da terra, publicado em 2004 pela confederação 
das cooperativas de reforma agrária do Brasil – concrab, “con
siste em organizar núcleos de economia camponesa próximos aos 
grandes centros urbanos com um primeiro objetivo de massificar a 
reforma agrária”; em outros termos, “possibilitar o acesso à terra 
para essa população que no passado veio do campo para as grandes 
cidades, que percorreram um longo caminho no processo de migra
ção [...] e acabaram nas grandes cidades” (concrab, 2004, p.16).

outro ponto fundamental da concepção de “comuna da terra” é 
que, como são experiências muito próximas dos centros urbanos,

é possível assentar muito mais famílias em módulos que variam entre 
dois a cinco hectares de terra, garantindo a subsistência, produzindo 
renda familiar, através do planejamento da produção e da exploração 
racional dos recursos naturais. em virtude da proximidade do merca
do consumidor, pequenas agroindústrias podem realizar o beneficia
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mento da produção, para sua comercialização direta. esse modelo 
permite, ainda, o desenvolvimento de atividades não agrícolas, imple
mentadas no interior do assentamento, como pequenas fábricas de 
móveis, marcenarias, cerâmicas, dentre outros. (ibidem, p.17)

dessa forma,

além de potencializar a dinâmica rural, essa proposta também aju
dará, de forma direta, a solucionar os problemas urbanos. Problemas 
como a violência, a falta de trabalho e renda, a falta de espaços para 
organizar a moradia e a falta de espaço para as atividades sociais e cul
turais, se resolverão se parte da população tiver outras opções de traba
lho, dignidade de vida e opções de lazer. Proporcionar a possibilidade 
concreta de um construir novos laços de sociabilidade, formar uma co
munidade de economia camponesa, um território que as pessoas pos
sam morar, trabalhar, ter alimentação garantida com possibilidade de 
renda, com espaços garantidos para atividades sociais e culturais e, 
ainda, mais contato com a terra e a natureza, certamente é o sonho  
de muitas pessoas [...] Portanto, a comuna da terra tem a sua centra
lidade num público diferenciado do campesinato tradicional. ela pro
cura entender a dinâmica urbanorural e incluir a população excluída 
das cidades. (ibidem, p.17)

a concepção de “comuna da terra” consiste em criar comunida
des formadas por núcleos que “possuam atividades de geração de 
renda ligadas ao campo, mas não necessariamente rurais”. Segundo 
sua proposta, o corte da área deve levar em consideração a necessi
dade de aproximação das famílias, mantendo, ao mesmo tempo, 
sua privacidade. a agroecologia deve ser a matriz tecnológica. e, 
aspecto fundamental, é que, pela concepção do movimento, a for
ma jurídica pode ser concessão de uso real em nome da família, as
sociação, empresa social, ou seja, em nome do grupo e não do 
indivíduo (ibidem, p.32). espaços educativos ou de convivência 
também devem ser incluídos no projeto de assentamento e deve ha
ver a previsão de construção de uma escola – uma das principais 
frentes de luta do movimento Sem Terra.
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a experiência da comuna da terra tem sido desenvolvida em ou
tras regiões do país, como em Franco da rocha, na Grande São 
Paulo, com o assentamento dom Tomás Balduíno; no vale do Pa
raíba, em São José dos campos, com o assentamento nova espe
rança i, e também na região de ribeirão Preto, com o assentamento 
Sepé Tiaraju, entre os municípios de Serra azul e Serrana. assim, o 
movimento avança em suas concepções, reconhecendo as transfor
mações do espaço rural e do espaço urbano brasileiro na contempo
raneidade, passando a considerar as singularidades que envolvem 
seus contextos de atuação, como no caso de ribeirão Preto e do as
sentamento mário Lago, localizado na fronteira entre os espaços 
urbano e rural, passando a considerar, ainda, a experiência dos gru
pos sociais que integram sua base de mobilização.

como afirma Sirlei moreira:

o sistema não vai deixar a gente em paz. Tem a questão do arrenda
mento, a questão do plantio de cana, a implementação de outras coisas 
que vão querer implementar aqui dentro [no mário Lago], porque 
agora as pessoas estão assentadas, então, querem parceria com os as
sentados, parceria onde os assentados acabam voltando a ser empre
gados de grandes empresas, grandes companhias. então, tudo isso, é 
uma luta que a gente tem que fazer. Portanto, por tudo isso, talvez a 
luta daqui pra frente seja ainda maior. a partir de agora surgem pro
jetos de ouro, surge a “galinha de ouro”, as plantações milagrosas. en
tão tem várias tentações que o sistema vai oferecer para abocanhar,  
de certa forma, a matériaprima, sugar alguma coisa dessa comuni
dade. Se a gente não continuar a luta, isso aqui volta a ser um latifúndio. 
(moreira, 2008)

as discussões no âmbito do ministério Público prosseguem. o 
campo do confronto está aberto. Tratase de luta por hegemonia, 
nos termos já definidos por Gramsci. a disputa, agora, é travada 
em torno da concepção de assentamento.

É nesse território que as novas gerações experimentam relações 
distintas das que viveram na cidade; no limite, é no assentamento 
que se estabelece um novo padrão ético e moral de desenvolvimen
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to de sua pessoalidade e do gênero humano. Portanto, é a partir da 
luta, junto com suas famílias, que as novas gerações, especialmente 
os jovens, restabelecem horizontes para a elevação de suas condi
ções de existência, criando condições para a superação dos cons
trangimentos impostos a seu desenvolvimento íntegro.

no capítulo seguinte passamos a expor algumas experiências de 
formação de jovens no assentamento mário Lago, além das pre
missas e concepções que orientam os esforços do mST na formação 
desses sujeitos.


