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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a memória e seus processos educativos informais na 
constituição da identidade cultural do sujeito Sem Terra, encaminhando o debate 
especificamente para os sujeitos do Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio 
no município de Rio Bonito do Iguaçu/PR. Assim o foco da pesquisa baseia-se no 
processo de transmissão das memórias maternais a partir da informalidade, dispondo 
como campo de estudo o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. Portanto, o trabalho irá abordar as memórias maternais como uma fonte de 
transmissão de conhecimento, visto que os saberes informais são considerados tão 
importantes quanto os saberes científicos aprendidos na escola, pois, são diversos os 
espaços que contribuem para a formação integral dos sujeitos. Trazendo como 
objetivos compreender os processos educativos das memórias na construção da 
identidade cultural dos sujeitos Sem Terra, reconhecendo as memórias maternais 
como um processo educativo parte do patrimônio local do município e parte integrante 
da identidade cultural da comunidade dos trabalhadores rurais Sem Terra. Sendo Rio 
Bonito do Iguaçu um município com vasto território de assentamentos e 
acampamentos do MST e possuindo escolas que carregam a ideologia dos que vivem 
no campo o estudo torna-se relevante para buscar compreender como as memórias 
transformam-se em processos educativos que mantém viva a tradição dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo e de sua própria identidade cultural. Foram 
abordados para a construção do texto conceitos sobre memória, construção de 
identidade cultural, saberes informais e patrimônio cultural favorecendo autores 
dedicados aos assuntos mencionados. A partir de uma abordagem etnográfica e 
qualitativa buscando revelar detalhes da vida cotidiana da comunidade, assim 
realizaram-se entrevistas com mulheres que presenciaram a realidade dentro do 
acampamento, levantando assuntos como a importância do MST em sua trajetória de 
vida, o amor pela terra, a motivação para a chegada ao acampamento e o legado que 
elas pretendem deixar aos filhos e filhas. Assim compreendendo a importância da 
transmissão das memórias maternais ao longo da vida. Os resultados das entrevistas 
demonstraram que o legado que as mães pretendem deixar a seus filhos e filhas 
através das memórias, é acima de tudo o amor pela terra, o respeito pela natureza e 
os animais e o reconhecimento que o MST tem para suas famílias, ainda o fato de 
desfrutarem da liberdade que o campo lhes proporciona. 
 
Palavras-chave: Memória. Identidade Cultural. Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra. Patrimônio Cultural. Educação informal. 
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ABSTRACT 

 

The present study addresses memory and its informal educational processes in the 
constitution of the cultural identity of the Sem Terra subject, directing the debate 
specifically to the subjects of the Herdeiros da Terra Camp of 1º de Maio in the 
municipality of Rio Bonito do Iguaçu / PR. Thus, the research focus is based on the 
process of transmitting maternal memories based on informality, with the camp of the 
Landless Rural Workers Movement as a field of study. Therefore, the work will address 
maternal memories as a source of knowledge transmission, since informal knowledge 
is considered as important as scientific knowledge learned at school, since there are 
several spaces that contribute to the integral formation of subjects. Bringing as 
objectives to understand the educational processes of memories in the construction of 
the cultural identity of Sem Terra subjects, recognizing maternal memories as an 
educational process part of the local heritage of the municipality and an integral part 
of the cultural identity of the community of rural landless workers. As Rio Bonito do 
Iguaçu is a municipality with a vast territory of MST settlements and camps and having 
schools that carry the ideology of those who live in the countryside, the study becomes 
relevant to seek to understand how memories become educational processes that 
keep the tradition of rural workers and their own cultural identity. Concepts about 
memory, construction of cultural identity, informal knowledge and cultural heritage 
were addressed for the construction of the text favoring authors dedicated to the 
mentioned subjects. From an ethnographic and qualitative approach seeking to reveal 
details of the community's daily life, interviews were conducted with women who 
witnessed the reality inside the camp, raising issues such as the importance of the 
MST in their life trajectory, love for the land, the motivation for arriving at the camp and 
the legacy they intend to leave to their sons and daughters. Thus understanding the 
importance of transmitting maternal memories throughout life. The results of the 
interviews showed that the legacy that mothers intend to leave to their sons and 
daughters through memories, is above all the love for the land, the respect for nature 
and animals and the recognition that the MST has for their families, even the fact that 
they enjoy the freedom that the countryside gives them. 
 
Keywords: Memory. Cultural Identity. Landless Rural Workers Movement. Cultural 
heritage. Informal education. 
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1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 
 

Um movimento social que se traduz em cultura, nesta concepção, 
significa um movimento social enraizado tanto no sentido de que suas 

raízes podem ser encontradas na própria memória histórica do povo a que 
representa ou do qual faz parte, quanto no sentido  de que deita raízes para 
uma continuidade histórica que vai além de si mesmo, ou de lutas imediatas 

que caracterizam sua atuação em uma determinada conjuntura política. 
Trata-se da herança que traz e também que pode deixar, ou não, para as 
novas gerações de lutadores sociais,o que quer dizer um lugar menos ou 

mais signiticativo na história ou na memória de um povo. 
(CALDART, 2012, p.44) 

 

Moradora de Rio Bonito do Iguaçu-PR há vinte e sete anos acompanho a 

trajetória deste município e tenho grande admiração por sua história, ouço desde as 

primeiras ocupações do MST em Rio Bonito1, as memórias daqueles que 

presenciaram de perto este momento. Em 2015 iniciei meu trabalho como professora 

da rede estadual de ensino e neste mesmo ano lecionei aulas de arte na Escola 

Itinerante Herdeiros do Saber no Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e 

no Colégio Estadual Iraci Salete Strozak no assentamento Marcos Freire, em Rio 

Bonito. 

Desde o início me chamou a atenção a proposta educacional adotado por estas 

instituições de ensino, conhecendo neste período de trabalho os Ciclos de Formação 

Humana com complexos de estudo, que segundo Sapelli (2007) tem por objetivo 

transpor o projeto da escola capitalista, buscando construir uma escola que rompa 

com a forma e o com o conteúdo de expressão capitalista, assunto tratado de forma 

detalhada nos próximos capítulos. Mesmo não atuando mais nessas escolas continuei 

acompanhando o modo de vida dos trabalhadores dentro dos assentamentos e 

acampamentos do município, e em 2018 surgiu a oportunidade de realizar esta 

pesquisa junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicentro. Por meio 

das discussões na disciplina de Educação Patrimonial foi possível unir a história do 

acampamento de meu município com o patrimônio local, as memórias  de um povo e 

a construção de sua identidade cultural.  

Neste sentido este trabalho contempla minhas indagações a partir do estudo 

relacionado a construção da identidade cultural do sujeito Sem Terra, e das memórias 

enquanto um processo formativo educacional. Ao tratarmos do processo de formação 

                                                
1 Esta abreviatura será utilizada ao longo do texto para referir-se ao município de Rio Bonito do 
Iguaçu/PR. 
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cultural do Sem Terra é necessário considerar toda a trajetória desse sujeito dentro 

do Movimento2. 

 
A vida real é o acampamento que as próprias exigências da luta levaram, por 
segurança e necessidade organizativa, a ter que, logo de início, reconstruir a 
vida social com outra ordem. Ali a linguagem reconstitui o sentido das 
palavras como: “assembleia”, “reunião”, “divisão de tarefas”, “núcleos”, 
“setores de serviços” etc. O modo de vida determina o modo como a 
consciência se desenvolve. (BOGO, 2009, p.11, grifos do autor) 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vem construindo desde 

1984 sua história, discutindo e mobilizando a população em torno da concretização 

da Reforma Agrária no Brasil. No município de Rio Bonito do Iguaçu esta história 

inicia-se com a ocupação da Fazenda Giacomet Marodim em 1996 e estende-se com 

a ocupação das terras da Araupel S.A., antiga Giacomet-Marodin Ind. Madeireira S.A., 

hoje o Acampamento Herdeiros da Terra de 1° de Maio. (FEDERICI, 2019) 

Em meio a essa luta se constrói a identidade cultural dos Sem Terra, assim 

como afirma Bogo (2009, p. 11) “as manifestações culturais por meio do trabalho, da 

linguagem e das relações sociais, dentre outras, irão formar a consciência social dos 

Sem Terra”. Segundo Laraia (2001, s/p) “A natureza dos homens é a mesma, são 

seus hábitos que os mantém separados”, portanto, o autor afirma: 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 
inovações e invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um 
gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. (LARAIA, 2001, 
s/p) 

 

A cultura do Sem Terra e deste povo que vive em um território constante de 

luta e resistência, faz com que eles a partir de seus esforços organizativos se 

transformem de seres improdutivos em seres produtivos, dando a si próprios um novo 

significado e uma função social definida em sua identidade coletiva. (BOGO, 2009). 

Neste sentido as memórias tornam-se essenciais neste processo de construção 

cultural dos sujeitos Sem Terra. Segundo Júnior e Faria (2015, p. 780, grifos do autor) 

“chamamos de memória a capacidade que os seres vivos têm de adquirir, armazenar 

e evocar informações”, fazemos uso da memória ao longo do dia mesmo sem 

                                                
2 Esta abreviatura será utilizada com letra “maiúscula” ao longo do texto para identificar o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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perceber, o fato de lembrar-mos das atividades que precisamos desenvolver, de 

pessoas ou acontecimentos envolve a nossa memória 

 

A memória é um dos mais importantes processos psicológicos, pois além de 
ser responsável pela nossa identidade pessoal e por guiar em maior ou menor 
grau nosso dia a dia, está relacionada a outras funções corticais igualmente 
importantes, tais como a função executiva e o aprendizado. (JÚNIOR e 
FARIA, 2015, p.780) 

 

Transmitir saberes a partir das memórias é algo comum e esse processo se dá 

a partir das relações familiares, como de pais e mães para filhos e filhas ou avós e 

avôs para netos e netas ao longo da vida, fazendo com que através destas memórias 

seja construído um processo educacional informal, que baseia-se nos processos 

educativos que acontecem fora do espaço escolar, ou seja, vários lugares passam a 

ser formativos, tornando as memórias objeto de estudo deste trabalho. O 

conhecimento vai além do que é aprendido nas instituições de ensino, demonstrando 

que diferentes espaços são meios educativos, fazendo com que eles se tornem 

formativos e tão importantes quanto aqueles aprendidos na escola. 

A principal pergunta que pretende ser respondida ao longo do trabalho é, o que 

as mães deixam para seus filhos e filhas na construção da identidade cultural do Sem 

Terra?. Assim o trabalho tem como objetivo geral compreender os processos 

educativos das memórias maternais na construção da identidade cultural do sujeito 

Sem Terra, detalhando através dos objetivos específicos, compreender as relações 

instrínsecas entre o patrimônio cultural, a memória e os processos de educação 

informais. Analisar os processos de formação cultural em geral e dos sujeitos Sem 

Terra; reconhecer a relação estabelecida entre Rio Bonito do Iguaçu/PR e o MST com 

os processos de formação de assentamentos e acampamentoos no município, e 

analisar e compreender os processos de transmissão de saberes informais a partir 

das memórias maternais. 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, o primeiro capítulo 

trata da metodologia escolhida para o estudo, através de uma abordagem etnográfica, 

da introdução e do detalhando das etapas metodológicas que estruturam o trabalho 

ao longo de seu desenvolvimento. O segundo capítulo aborda em seus tópicos os 

principais conceitos que embasam a discussão teórica do trabalho, os itens trazem as 

definições sobre memória, identidade, patrimônio cultural, educação formal, informal 

e não formal e suas relações com o tema principal da dissertação, a partir das 
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discussões de Halbwachs (1990), Melo e Cardozo (2015), Oliveira et al (2019), Hall 

(2006) e demais autores. 

O terceiro capítulo apresenta a discussão do processo de formação cultural dos 

sujeitos enquanto parte do patrimônio local dos que vivem no campo, abordando como 

se dá a formação cultural do Sem Terra, embasando teoricamente a pesquisa a partir 

das contribuições de Bogo (2009), Caldart (2012) entre outros, dando ênfase na 

cultura do Sem Terra e nos processos educacionais que norteiam a formação cultural 

dos que vivem nas áreas do MST.  

O quarto capítulo trata da relação que o MST construiu ao logo dos anos com 

o município de Rio Bonito do Iguaçu-PR, abordando a partir de documentos escritos 

e de relatos de memórias de pessoas que contribuíram para a construção desta 

história. Refletindo brevemente sobre a experiência da proposta educacional 

desenvolvida pelo MST e implantada na Escola Itinerante Herdeiros do Saber e no 

Colégio Estadual Iraci Salete Strozak no município, trazendo conceitos abordados por 

Sapelli (2017) e Janata (2015). Ampliando a discussão teórica deste capítulo é 

abordada a história da Escola Itinerante Herdeiros do Saber e do Acampamento 

Herdeiros da Terra de 1º de Maio. 

No quinto e último capítulo é feita a análise em relação ao processo de ensino 

aprendizagem a partir das memórias maternais, conceituando através de autores 

como Halbwachs (1990), enfocando o objeto central de estudo da dissertação,  a 

memória maternal como parte do processo formativo. Neste capítulo será relatado o 

encontro do Coletivo de Mulheres e também as entrevistas com as mães, que serão 

transcritas e analisadas discutindo os dados obtidos com a pesquisa de campo. 

Este trabalho dissertativo define sua metodologia para alcançar os objetivos 

elencados, partindo do estudo descritivo e abordagem etnográfica que, segundo 

Mattos (2011, p.50). 

 

A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas 
contribuições para o campo das pesquisas qualitativas, em particular para os 
estudos que se interessam pelas desigualdades sociais, processos de 
exclusão e situações sóciointeracionais, por alguns motivos entre eles estão: 
Primeiro, preocupa-se com uma análise holística ou dialética da cultura, isto 
é, a cultura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da 
sociedade, mas como um sistema de significados mediadores entre as 
estruturas sociais e as ações e interações humanas. 

 

Possuindo seus alicerces na fenomenologia, a etnografia se localiza na 
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pesquisa qualitativa, que segundo Triviños (1987, p.120) “a tradição antropológica da 

pesquisa qualitativa faz com que esta seja conhecida como investigação etnográfica”. 

Este método de pesquisa etnográfico no entorno da comunidade, permite ao 

pesquisador atingir níveis de experienciação dificilmente encontrados em outras 

abordagens. No caso desta pesquisa buscando revelar os detalhes da vida cotidiana 

da comunidade, a relação do conceito de memória e de identidade cultural, ambas 

como parte do patrimônio local. Tratando-se de uma abordagem etnográfica, o cunho 

descritivo do trabalho se concretiza por meio da pesquisa de campo no Acampamento 

Herdeiros da Terra de 1° de Maio em Rio Bonito do Iguaçu/PR. 

O trabalho pretende atingir seus objetivos a partir de diversas etapas 

metodológicas, a primeira etapa consiste em um pesquisa bibliográfica em bancos de 

teses e dissertações, periódicos nacionais e internacionais, a fim de conceituar alguns 

elementos básicos para a pesquisa, como memória, identidade cultural do Sem Terra, 

a organização do Movimento, a transmissão dos conhecimentos informais e o 

patrimônio local. Buscando nesses materiais justificar os conceitos a partir da análise 

de diversos autores como Caldart (2012), Sapelli (2017), Janata (2015), Halbwachs 

(1990), Galera (2009), Melo e Cardozo (2015) entre outros, que embasam 

teoricamente a discussão ao longo do trabalho. A segunda etapa se concretiza a partir 

de uma pesquisa documental, analisando bibliografias que relatam as histórias das 

ocupações e da instauração dos assentamentos e acampamentos no município e do 

inventário da realidade da escola que contribui para a caracterização do 

acampamento. 

O MST é organizado através de setores, coletivos, comissões, direções e 

instâncias que atendem várias demandas dentro do Movimento. Entre esses coletivos 

está o Coletivo de Mulheres ou de gênero, no qual as mulheres reúnem-se 

mensalmente/bimestralmente para discutir diversos assuntos e realizar atividades 

como palestras e/ou ações coletivas para o bom desenvolvimento do grupo e para 

reconhecimento da importância da mulher nele. 

As mulheres sempre foram vistas como aquelas destinadas as tarefas 

domésticas, a criação dos filhos e filhas e servir ao marido, durante muito tempo foram 

proibidas de trabalhar fora, pois, sempre foram consideradas como aquelas que 

serviam o lar. Ao longo da história o papel feminino foi tomando lugar na sociedade, 

deixando de serem subordinadas ao poder masculino e desenvolvendo diversas 

funções. Ao selecionar as mulheres como público desta pesquisa buscou-se ressaltar 
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a sua importância dentro de diversos espaços, por exemplo, quando as mulheres se 

organizam formando um coletivo que contribui de forma significativa para as decisões 

de uma organização maior como é o caso do acampamento do MST. Essas mulheres 

saem de suas casas para encontros de formação que contribuem para o rompimento 

dos pré-conceitos estabelecidos, com o machismo instaurado e buscam ressaltar a 

valorização das mulheres conquistando seu espaço. Assim as mulheres foram 

escolhidas para participarem desta pesquisa a fim de contribuir com todo esse 

conhecimento que adquirem dentro destes espaços e que possam transmitir a seus 

filhos e filhas através das memórias. 

Para este trabalho, foram selecionadas algumas das mulheres deste coletivo 

para serem entrevistadas dentro da pesquisa de campo, um dos critérios utilizados 

para a seleção é a assiduidade, como neste momento no acampamento os moradores 

estão em seus lotes e distantes da escola, que é local onde se centralizam as reuniões 

dos coletivos do Movimento, as mulheres selecionadas são as que participaram do 

encontro no dia da visita de campo previamente agendada, sendo estas as que se 

sentirem a vontade para contribuir com a pesquisa. 

A terceira etapa é de observações no acampamento, buscando identificar como 

são os encontros do Coletivo de Mulheres, como elas relatam a vivência nos 

momentos de militância e como se dá a convivência comunitária neste grupo. Para 

esta coleta, foram agendadas visitas conforme a disponibilidade do grupo em receber 

a pesquisadora. Os encontros acontecem geralmente no período da tarde a partir das 

14:00 horas, o encontro observado foi registrado no diário de campo, em alguns 

momentos houve interação por parte da pesquisadora, no caso de dúvidas e 

questionamentos em relação ao encontro. Em geral os encontros tem duração de 

duas horas em média, das 14:00 h às 16:00 h, como a maioria das mulheres depende 

do transporte escolar para retornar para casa, o tempo restante entre o término do 

encontro e da partida do ônibus foi utilizado para as entrevistas individuais com cada 

entrevistada. 

Seriam necessários neste caso três ou quatro encontros para que fosse 

possível coletar todas as entrevistas, mas devido a pandemia do Coronavírus esta 

etapa de visitas sofreu algumas adaptações que será esclarecida a seguir. Para esta 

etapa de pesquisa de campo a partir das entrevistas, foi utilizado o método de 

entrevista semiestruturada. 
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As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 
pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema 
ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado 
quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 
direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 
alcançados. (BONI e QUARESMA, 2005, p. 75, grifos do autor). 

 

Este tipo de entrevista parte de um roteiro previamente elaborado, permitindo 

ao entrevistador uma condução espontânea, assim agregando relatos e 

considerações sobre a identidade cultural do Sem Terra, pois, além das crianças, os 

demais membros da comunidade acampada vivem informalmente as experiências 

educativas cotidianas, proporcionadas pelas memórias. Nas entrevistas elaboradas 

para aplicação (apêndice A e B) foram abordadas algumas questões pessoais, como 

nome, idade, escolaridade e naturalidade, as perguntas posteriores são mais 

abrangentes e questionam como começou a trajetória de cada uma delas dentro do 

MST, quais funções exercem hoje junto ao coletivo, o que o MST representa na sua 

vida e ainda como elas transmitem os ideais da luta pela terra para seus filhos e filhas. 

As entrevistas possibilitaram que cada uma delas discorresse de forma livre sobre os 

assuntos tratados, deixando as entrevistadas à vontade para responder as questões 

de forma espontânea. Antes do início da entrevista elas assinaram um termo 

(apêndice C) concordando com a coleta e o uso dos dados para fins acadêmicos. 

Mesmo autorizando a divulgação dos dados, algumas delas por motivos pessoais 

optaram por não se identificar, sendo tratadas ao longo do texto como entrevistada 1 

e entrevistada 2. As entrevistas foram gravadas e depois redigidas em conformidade 

ao que cada uma respondeu, respeitando a opinião e as respostas individuais de cada 

uma delas. 

A primeira pesquisa de campo realizou-se no dia 29 de novembro de 2019 nas 

dependências da farmácia em anexo à Escola Itinerante Herdeiros do Saber no 

Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio. Após o encontro do Coletivo de 

Mulheres as participantes foram convidadas a permanecerem no local para responder 

à entrevista, ficando apenas aquelas que se sentiram a vontade para contribuir com a 

pesquisa. Devido ao pequeno número de mulheres presentes e ao pouco tempo que 

restou neste dia de campo foram entrevistadas duas das 9 mulheres que estavam 
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presentes, uma delas a coordenadora do grupo e a segunda que preferiu não ser 

identificada e será tratada ao longo do trabalho como entrevistada 1. 

Em relação a metodologia estabelecida para a pesquisa de campo, esta 

precisou ser repensada, necessitando de algumas adaptações ao longo do ano 2020. 

Em dezembro de 2019 uma doença que teve seus primeiros casos na China espalhou-

se por todo o mundo, altamente contagiosa a doença que chegou ao Brasil no início 

de 2020 tem como principal meio de prevenção o distanciamento social, ou seja, 

desde março deste ano foram suspensas todas e quaisquer atividades que 

demandavam aglomeração de pessoas. Assim na metodologia do trabalho citada 

anteriormente, as entrevistas seriam realizadas no acampamento Herdeiros3 nos dias 

de observação dos encontros do Coletivo de Mulheres, devido a pandemia do novo 

Coronavírus e as novas orientaçãos das equipes de saúde em relação às medidas 

preventivas, essas assim como todas as outras atividades de reuniões no 

acampamento foram suspensas. 

Portanto houve a necessidade de adaptação para a pesquisa de campo, no 

primeiro contato com as mulheres no dia 29 de novembro de 2019, conversando com 

algumas delas que estavam presentes foi possível estabelecer o contato 

posteriormente via telefone, assim dialogamos sobre a possibilidade de concederem 

a entrevista de forma individualizada respeitando as recomendações em relação ao 

distânciamento, o uso de máscaras e álcool gel. Assim as entrevistas ocorreram 

conforme a disponibilidade das entrevistadas e também analisando o cenário de 

disseminação da doença no município e na região, visando não colocar em risco a 

saúde de nenhuma das pessoas envolvidas. A entrevistada 2 que optou por não se 

identificar é uma das mulheres que estavam participando do encontro em 2019 e que 

aceitou o convite, ela esteve em minha casa no centro da cidade de Rio Bonito no dia 

24 de junho de 2020 e na ocasião foram coletados os dados da entrevista a partir do 

roteiro pré estabelecido (apêndice A). 

Assim como já citado no dia de encontro em 2019 que pude estar presente 

apenas 9 mulheres compareceram, dentre essas três me concederam a entrevista as 

demais participantes não eram ativas no grupo e portanto, não foi possível estabelecer 

o contato para a pesquisa de campo posteriormente. Neste sentido mais uma vez as 

etapas metodológicas precisaram ser adaptadas, visto que a doença está há meses 

                                                
3 Esta abreviatura será utilizada ao longo do texto para se referir ao Acampamento Herdeiros da Terra 
de 1º de Maio. 
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levando milhares de pessoas à morte pelo mundo todo e ainda não se visa o retorno 

às atividades normalmente, juntamente com a banca de qualificação cogitou-se a 

possibilidade de estender as entrevistas a outras mulheres do acampamento, mesmo 

que essas não fossem do grupo do coletivo necessariamente. 

Desta forma no dia 20 de julho de 2020 convidei a diretora da Escola Itinerante 

Herdeiros do Saber, Ana Ribas para colaborar concedendo a entrevista, ela aceitou 

prontamente me recebendo em sua residência em Rio Bonito na qual os dados foram 

coletados. A outra convidada a ser entrevistada foi Helena Astresse que é filha de 

assentados que participaram da primeira ocupação no município em 1996, ela 

juntamente com seu marido foram acampados no Herdeiros. Helena trabalhou durante 

alguns anos como professora na Escola Itinerante Herdeiros do Saber e aceitou 

participar da pesquisa, me recebendo em sua residência em Rio Bonito no dia 21 de 

julho de 2020. 

Os critérios para a seleção das entrevistadas que não fazem parte do coletivo 

foram estabelecidos a partir da relação da pesquisadora com estas pessoas, visto que 

neste momento tornou-se difícil o contato com outras integrantes do acampamento e 

do coletivo. Como os transportes coletivos estão suspensos para o deslocamento do 

acampamento até a cidade a maioria das moradoras do acampamento não tem 

possibilidade de vir com frequência para a cidade, portanto, não foi possível 

estabelecer essa relação com outras mulheres que moram lá. Assim optei por duas 

mulheres que participaram do acampamento mas que hoje estão morando na cidade. 

Abaixo está a tabela com o perfil das entrevistadas. 
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Tabela 1 – Perfil das entrevistadas 

 

 

Fonte: Autora 

  

Assim a entrevistada 1, Ivete Mello e a entrevistada 2 são atuais moradoras do 

acampamento e participam do Coletivo de Mulheres, já as entrevistadas Ana Ribas e 

Helena Astresse foram moradoras do acampamento e hoje residem na cidade. A 

quarta etapa metodológica deste trabalho, desenvolve-se a partir da análise dos 

dados do diário de campo, no qual constam as atividades registradas durante a visita 

e a observação do encontro. Tudo que foi observado durante o encontro será relatado 

na íntegra, o que fazem antes, durante e depois do encontro, a forma de condução da 

reunião por parte da coordenação, os assuntos que foram e os que futuramente serão 

abordados pelo coletivo. O primeiro modelo de entrevista será aplicado para a 

coordenadora do coletivo (apêndice A), o segundo modelo (apêndice B) será aplicado 

para as demais mulheres que se dispuserem a participar, estas vão contar um pouco 

de sua história de vida, como começou sua relação com o MST e como elas 

transmitem as memórias da luta pela terra aos seus filhos e filhas, abordando assim 

as memórias como processo formativo. 

O trabalho se finda com a sistematização dos dados, a partir de uma análise 

por triangulação que, segundo Marcondes e Brisola (2014, p.203, grifos do autor). 

 

Nome Idade Naturalidade Estado 
civil 

Número 
de 

filhos 
(as) 

Função que 
exerce/exerceu 

no 
acampamento 

Tempo que 
está/ 

permaneceu 
no 

acampamento 

Entrevistada 
1 30 

anos 

Suzano - São 
Paulo Casada 3 

Integrante do 
Coletivo de 
Mulheres 

6 anos 

Ivete Mello 
38 

anos 

São João - 
Paraná Divorciada 4 

Coordenadora 
do Coletivo de 

Mulheres 

6 anos 

Entrevistada 
2 24 

anos 

Guarapuava-
Paraná Casada 2 

Integrante do 
Coletivo de 
Mulheres 

6 anos 

Ana Ribas 
53 

anos 

São João do 
Sudoeste-

Paraná 

Divorciada 3 
Diretora da 

escola 5 anos 

Helena 
Astresse 31 

anos 

Quedas do 
Iguaçu-
Paraná 

Casada 1 
Professora 

4 anos 
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No que tange à coleta de dados, a Triangulação permite que o pesquisador 
possa lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo 
informacional em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, 
por exemplo, do grupo focal, entrevista, aplicação de questionário, dentre 
outros. Numa terceira dimensão, tem-se o emprego da Triangulação para 
análise das informações coletadas. Nesse sentido, a técnica prevê dois 
momentos distintos que se articulam dialeticamente, favorecendo uma 
percepção de totalidade acerca do objeto de estudo e a unidade entre os 
aspectos teóricos e empíricos, sendo essa articulação a responsável por 
imprimir o caráter de cientificidade ao estudo.  

 

A partir do método de triangulação dos dados serão relatados os resultados 

das entrevistas, das observações de campo, da análise dos documentos como o 

inventário da realidade e os complexos de estudo. Ainda a transmissão das memórias 

das ancestrais aos mais jovens, relacionado-os com a fundamentação teórica, 

alcançando os objetivos elencados a partir das etapas metodológicas neste capítulo 

apresentadas. 

Um dos procedimentos escolhidos para a análise dos dados foi a 

categorização, pois, segundo Lima e Manini (2016, p.74, grifos do autor) “categorizar 

é organizar um conjunto de “coisas” em categorias, subcategorias e assim 

sucessivamente, observando, a partir de um determinado critério, o que cada coisa 

tem em comum.”, assim encontrando ligações entre diversas variáveis. Portanto, as 

categorias estão divididas nos subitens do capítulo 5, como: 5.3 Identificação geral e 

motivação para a chegada ao acampamento; 5.4 A construção da identidade Sem 

Terra; 5.5 O legado deixado aos filhos e filhas. A partir do resultado das entrevistas, 

foram analisadas as respostas das entrevistadas com o objetivo de encontrar 

características comuns, que posteriormente seriam analisadas dentro de cada uma 

das categorias indicadas para a análise no item 5.6. 
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2 MEMÓRIA, IDENTIDADE E PATRIMÔNIO, IMPLICAÇÕES DA EDUCAÇÃO 

INFORMAL 

 

A memória permite que o ser humano encontre meios de estabelecer a 
base do conhecimento, concebendo a orientação no tempo e no espaço, em 

habilidades intelectuais e mecânicas. Ela pode ser considerada como uma 
prática de intermediação entre estruturas socioculturais, expressões 

individuais e coletivas de identidade. (OLIVEIRA et al, 2019, p.2) 

  

 

Este capítulo vai embasar a discussão teórica do presente trabalho, abordando 

os principais conceitos para a compreensão do texto. Cada item aborda um conceito 

que ao final relacionam-se, a memória, a fim de compreender como ela passa a ser 

um instrumento pedagógico de ensino aprendizagem, a identidade e seu processo de 

construção, o patrimônio cultural e sua forma de constituição dentro deste processo, 

a educação formal, não formal e informal, buscando compreender a importância dos 

saberes não escolares nesta mesma perspectiva. Ao final o último item aborda uma 

reflexão sobre a relação dos itens anteriores. 

 

2.1 Memória 

 

Ao longo de nossas vidas colecionamos diversas memórias, momentos que 

vivemos sozinhos ou com as demais pessoas ao nosso redor, essas memórias vão 

estabelecer o que queremos lembrar ou esquecer futuramente, assim as memórias é 

que vão nos constituir.  Conforme as definições sobre a memória, muitas vezes ela 

pode estar associada a momentos individuais ou coletivos, aqueles que 

compartilhamos com a família ou um grupo específico, tornando nossa memória 

individual ou coletiva. 

Segundo Torino (2013, s/p) “A memória coletiva seria, assim, uma memória 

partilhada por um grupo, um povo, uma nação, constituindo e modelando a identidade, 

a particularidade, a inscrição na história do grupo relacionado”. Neste trabalho é 

abordado um grupo específico de pessoas, no caso os coletivos do MST, ao tratar da 

memória coletiva como um processo de construção de identidade, podemos abordar 

as memórias culturais, pois, segundo Oliveira et al. (2019, p. 5) “A memória cultural, 

portanto, preserva a herança simbólica institucionalizada, à qual os indivíduos 

recorrem para construir suas próprias identidades e se afirmam como parte de um 



23 

 

grupo”. As memórias fazem parte do patrimônio cultural, pois, é a partir delas que se 

constrói a identidade de uma sociedade ou comunidade, assim como afirma Café 

(2007, p.22, grifos do autor). 

 
 
O património é intemporal e por isso não lhe deve ser aplicado um conceito 
acabado, devendo optar-se antes por aplicar-se expressões que permitam 
que dado aspecto “integra o património cultural” e não “é património cultural”. 
Esta última visão proporciona uma definição fechada e taxativa. Por fim, ao 
analisar o exposto, pode afirmar-se que integra o património cultural tudo o 
que pode ser testemunho de valor cultural ou valor civilizacional e que o 
próprio património contribui para a construção da memória colectiva e 
identidade de uma sociedade e/ou comunidade. 
 
 
 

Neste sentido a memória e a construção da identidade fazem parte do 

patrimônio cultural, portanto, nossas memórias são acessadas para nos lembrar de 

fatos que marcaram nossas vidas, tanto de forma positiva quanto negativa. Pois, 

segundo Torino (2013, s/p) “Se considerarmos, também, que o que sabemos de nós 

mesmos e do mundo nos vem do passado, observamos que é nesse passado que 

buscamos as memórias que nos mantêm vivos, que nos identificam culturalmente”. 

Portanto, os valores que atribuímos aos bens são relativos, pois, quando nos 

propomos a preservar um bem é porque admitimos haver alguma ameaça à 

continuidade da sua existência, que consideramos significativa. Essa importância 

pode estar diretamente ligada às nossas memórias ou estar relacionada a um 

determinado grupo de pessoas. Desta forma o ser humano sempre se preocupou com 

a guarda de objetos que possuíam alguma importância para ele, seja por sua 

funcionalidade ou pelo fato do simbolismo que podiam representar, esse desejo de 

guardar estaria relacionado ao desejo de reter algo que pudesse vir a dar algum 

significado à sua existência, assim esses “bens” abordados pelo autor já possuíam 

uma acepção aproximada do que hoje chamamos de patrimônio. (TORINO, 2013, 

grifos do autor). 

Nesta perspectiva a memória faz parte do patrimônio, pois, segundo Café 

(2007, p.40) “a memória colectiva, será aquilo que uma determinada comunidade 

selecciona para trazer ao presente o passado comum, utilizando para esse efeito o 

património que essa mesma comunidade elege como representativo da sua 

identidade”, portanto cada pessoa vai construir sua história e logo a sua memória a 
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partir de suas vivências cotidianas e das características do local em que vive, assim 

como afirma o autor: 

 

Ao estar em contacto com as características do local onde vive, com o seu 
património, o indivíduo estabelece uma ligação com a sua própria história, a 
sua memória, preservando a memória do seu grupo social e desenvolvendo 
um processo de identidade social e cultural. Pode-se considerar, deste modo, 
que a identidade é relacional, pois estabelece a ligação entre um indivíduo e 
o seu meio e relaciona-se com a trajectória vivencial pessoal de cada 
indivíduo, pois os indivíduos, nas suas demais experiências de socialização, 
mantêm geralmente uma identidade associada aos seus grupos de referência 
(como a família, etnia, região, religião, vizinhança...) permitindo aos 
indivíduos uma permanente reconstrução da sua identidade. Deste modo, 
pode-se considerar que a identidade, num dado momento, quer seja 
individual ou colectiva, torna-se num processo e não numa estrutura. (CAFÉ, 
2007, p.36, grifos do autor) 

 

Assim compreende-se a memória como parte importante do processo de 

construção cultural dos indivíduos, pois é a partir das experiências de socialização 

que eles presenciam e da associação dos grupos de referência que se constrói essa 

identidade. Pollak (1992, grifos do autor) trata dos elementos constitutivos da memória 

individual que para ele são os acontecimentos vividos pessoalmente, já os da memória 

coletiva refere-se ao que ele chama de “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos 

vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. Neste 

sentido mesmo que a pessoa não tenha participado daquele acontecimento ocorre um 

fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que 

podemos falar numa memória quase que herdada. Neste mesmo contexto de 

acontecimentos o autor afirma que a memória é constituída por pessoas e 

personagens, ou seja, mesmo que as pessoas não tenham vivido com determinada 

pessoa elas carregam as memórias que se refere a ela, e ainda além deste pode-se 

relacionar lugares de memória, que quando ligados a uma lembrança constroem 

memórias a partir de acontecimentos dentro de um determinado espaço. 

Sendo assim a educação informal é um processo educativo essencial para a 

formação integral dos sujeitos, mesmo de tamanha importância muitas vezes 

aparecem inexplorados. Na citação a seguir, Princival (2018) aborda alguns conceitos 

que reforçam a importância deste processo para a formação dos sujeitos. Como essa 

vivência nos grupos que possuem uma identidade específica como no caso do MST, 

se utilizam das memórias de um coletivo, para contribuir com a construção de uma 

identidade única de um grupo. 
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Tanto as práticas diárias das comunidades, como um todo, mantidas por 
processos educativos que ocorrem informalmente no seio dos grupos, seja  
no entorno familiar e ou em outros círculos sociais os quais os sujeitos 
escolhem integrar, como aquilo a que rejeitam, sobretudo, reafirmam seu 
caráter identitário. As condições do não pertencimento ao grupo; o que não 
remete a seus fundamentos, seus valores morais, estéticos, seus objetivos, 
enfim, tudo que não lhes dá representatividade, também acaba por delinear 
nas escolhas e prioridades, o que lhes é de fato, identitário. (PRINCIVAL, 
2018, p.29) 

 

As vivências cotidianas dentro destes grupos criam portanto, uma identidade 

própria dos sujeitos, neste sentido as memórias fazem parte desse processo de 

construção identitária, pois, a partir do momento que elas passam a ser transmitidas 

de uma pessoa para outra inicia o processo de pertencimento aquele grupo. 

 

Para compreender melhor as questões relacionadas à memória busca-se 
tentar entender as indagações que surgem com o passar dos anos, nas fazes 
da vida, em primeiro momento queremos entender, descobrir tudo, seja 
porque não temos maturidade suficiente, nem vivencias, em seguida 
reclamamos que tudo passa muito rápido, que estamos ficando velhos, mas 
ao analisarmos nossas atitudes, feitos, somos amparados pela memória, 
assim possibilitando refletir quase sem querer ao acessar as lembranças, 
sejam elas construídas através de um espaço, relação com pessoas, seja 
membros da família ou amigos, e objetos durante o período da infância, ou 
quando adultos, pelas percepções, sons e/ou fazeres. (SEGOVIA et al, 2015, 
p.303) 

 

 

Para falar de memória é necessário compreender que em seu espaço de tempo 

as pessoas criam maneiras de deixar seu registro, buscando a partir de expressões 

simbólicas, sejam elas fala, escrita ou desenho, é neste momento que as memórias 

se configuram como forma de compartilhamento entre os integrantes de um 

determinado grupo social. Neste sentido a memória não pode ser vista meramente 

como uma fonte receptora e de armazenamento, ela torna-se dinâmica e relaciona-se 

dialeticamente ao pensamento histórico, assim ela seleciona o que irá armazenar e o 

que irá apagar, o que vai armazenar por mais tempo e o que dará espaço a novas 

experiências. (SEGOVIA et al, 2015). 

As lembranças e memórias são compartilhadas pelos grupos durante diversos 

momentos, a maioria deles coletivos, tanto com uma quantidade menor de pessoas, 

como em grupo maior. Halbwachs (1990) aborda a memória individual e a memória 

coletiva, para ele há nas lembranças duas maneiras de se organizar e que podem ora 

se agrupar em torno de uma pessoa definida que as considere de seu ponto de vista, 

ora distribuir-se no interior de uma sociedade grande ou pequena, de que elas são 
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outras tantas imagens parciais. Haveria então memórias individuais e, se quisermos, 

memórias coletivas, em outros termos, o indivíduo participaria de duas espécies de 

memórias. Mas conforme ele participa de uma ou da outra ele adotaria duas atitudes 

muito diferentes e mesmo contrárias. De um lado a de sua personalidade, 

considerando aquelas que lhe são comuns com outras não seriam consideradas por 

ele a não ser sob um aspecto que lhe interessa. De outra parte, ele seria capaz em 

alguns momentos de se comportar simplesmente como o membro de um grupo que 

contribui para evocar e manter as lembranças impessoais, na medida em que estas 

interessam ao grupo. Mesmo que as memórias individuais muitas vezes necessitem-

se apoiar-se ou até mesmo confundir-se com às memórias coletivas, não é por isso 

que ela deixa de seguir seu próprio caminho. Assim a memória coletiva envolve as 

memórias individuais, mas não se confunde com elas, portanto ambas as memórias 

estão relacionadas. 

 

Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista 
sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que 
ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que 
mantenho com outros meios. Não é de admirar que, do instrumento comum, 
nem todos aproveitam do mesmo modo. Todavia quando tentamos explicar 
essa diversidade, voltamos sempre a uma combinação de influências que 
são, todas, de natureza social. (HALBWACHS, 1990, p.51) 

 

Portanto, a memória a partir desse pressuposto trazido pelo autor, vai 

contribuindo para a construção da identidade e dando a realidade de pertencimento 

ao sujeito Sem Terra, verificando a forte influência e necessidade da informação no 

processo de construção e preservação de identidades e práticas culturais. Pontua-se 

que a ideia de identidade está sobreposta na noção de memória social, e esta se 

estabelece de forma intrínseca com a noção de patrimônio cultural ao passo que 

desempenha papel fundamental na referenciação da memória de um grupo. (JÚNIOR 

e OLIVEIRA, 2018). 

Nesta perspectiva as memórias individuais, coletivas sejam elas relacionadas 

a pessoas, lugares ou determinados momentos, contribuem para a formação da 

identidade cultural dos sujeitos, visto que elas são parte do patrimônio cultural. Pois, 

segundo Rocha (2012, s/p) “o patrimônio possui a capacidade de estimular a memória 

das pessoas historicamente vinculadas a ele, e por isso, é alvo de estratégias que 

visam a sua promoção e preservação”, assim ao tratarmos da construção da 

identidade cultural dos Sujeitos Sem Terra, relacionam-se as memórias tanto 
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individuais como coletivas, que ao longo da vida se constroem dentro deste 

determinado coletivo, e que passam a formar essa identidade e a questão do 

pertencimento dos sujeitos a esse grupo. Portanto os próximo itens deste capítulo vão 

aprofundar esses conceitos e abordar a importante relação entre eles, que juntos vão 

transformar as memórias em um instrumento de ensino e aprendizagem para a 

construção da identidade cultural desses sujeitos. 

 

2.2 Identidade 

 

De modo geral a construção da identidade cultural se dá a partir de suas 

relações com a cultura ao longo da vida, Hall (2006, grifos do autor) aborda três 

concepções de identidade, o sujeito do Iluminismo baseado em uma concepção da 

pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de 

capacidades de razão, de consciência e de ação cujo “centro” consistia num núcleo 

interior, o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa, sendo essa 

concepção muito “individualista”. Já o sujeito sociológico refletia a crescente 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do 

sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com “outras 

pessoas importantes para ele” que mediavam a cultura dos mundos que ele/ela 

habitava, de acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica 

da questão, a identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. E o sujeito 

pós-moderno que é conceituado como não possuindo uma identidade fixa, essencial 

ou permanente, visto que as identidades até então unificadas e estáveis estão 

entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. Neste 

sentido a construção das identidades passaram por um processo de transformação 

ao longo do tempo, essas transformações fazem com que o sujeito pós-moderno 

abordado por Hall (2006), não tivesse uma identidade fixa, fazendo com que as 

identidades atuais também se constituam a partir dessas mudanças. 

Já se tratando da identidade cultural do Sujeito Sem Terra, Cruz (2010, p. 196) 

aborda que, “A identidade cultural, portanto, mostra-se mais como um fator de luta, 

um modo como um determinado grupo quer ser representado” assim essa identidade 

cultural que parte do pressuposto de representação de um determinado grupo social, 

relaciona-se com a construção da identidade dos sujeitos de um grupo como o do 

MST, por exemplo. 
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Os sem-terra se opõem ao modelo político vigente e à “elite rural”: este é o 
fator primordial para a existência da identidade cultural do MST; é a diferença 
do movimento. A conquista da terra é o ideal do movimento; porém, não ter 
terra caracteriza sua identidade. O movimento precisa desempenhar e 
assumir essa identidade, fazer dela uma tarefa e um objetivo. (CRUZ, 2010, 
p.197, grifos do autor) 

 

Portanto, o que o autor ressalta é o principal assunto que será aprofundado no 

terceiro capítulo, e que sucintamente abordarei neste item, a construção de uma 

identidade cultural própria do sujeito Sem Terra, que vai além do fato de não possuir 

terra, mas sim de toda a luta que o MST constrói ao longo de sua trajetória enquanto 

movimento social. O MST chega aos dias de hoje apresentando a reforma agrária 

como uma de suas principais bandeiras de luta, porém, essa passa a não ser a sua 

única preocupação, reivindicam crédito, escola, saúde e moradia, buscando o 

exercício da democracia, da cidadania e da participação dos trabalhadores enquanto 

construtores de suas próprias histórias e da sociedade em que estão inseridos, 

portanto a batalha dos sem-terra não termina com a conquista da terra. (CRUZ, 2010). 

Essa identidade cultural própria do sujeito Sem Terra é abordada por Bogo (2009, 

p.34). 

 
Sem Terra deixa de ser categoria social para se tornar nome próprio, 
identificando um grupo social que decidiu ser sujeito para mudar de condição 
social por meio da organização política, forjando daí a própria identidade, 
como ideologia e valores.  

 

A identidade cultural, portanto, em sua construção passa por um processo a 

partir da relação dos sujeitos com as pessoas e com os espaços onde vive, Café 

(2007) considera que o meio ambiente é susceptível de condicionar a noção de 

identidade no indivíduo, isto porque a paisagem revela as vivências e produtos da 

sociedade. Portanto, pode-se ver na construção da paisagem o espelho da identidade 

social que naquele espaço se encontra fixado, neste sentido os ambientes variam 

como urbanismo, agricultura ou floresta. Assim a identidade cultural constrói um elo 

que se relaciona com o sentimento de pertença de um grupo social ou cultural, 

portanto quando adquirida pela vivência social de um sujeito alia-se inevitavelmente à 

identidade pessoal, assim o indivíduo possui uma identidade social e uma identidade 

colectiva ou cultural que estará na base das identidades locais. Quando relacionamos 

a construção da identidade com os locais em que os sujeitos do MST vivem, ela se 
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constrói a partir de um espaço de resistência, no qual a luta pela terra, a agricultura e 

a coletividade no campo, são a referência de lugar abordada acima pelo autor. 

 

A identidade socio-cultural é uma noção que, como foi referido, se relaciona 
com o sentimento de pertença de um grupo social e com a produção histórica 
de uma comunidade. A identidade social é um elo de ligação entre os 
membros de uma sociedade e pressupõe o assumir de símbolos comuns que 
caracterizam uma dada comunidade e, deste modo, a identidade cultural é 
adquirida pela vivência social de um sujeito e alia-se à identidade pessoal. 
Assim, um indivíduo possui uma identidade pessoal e uma identidade 
colectiva ou cultural (que o liga aos demais sujeitos com que se relaciona 
diariamente). (CAFÉ, 2007, p.37, grifos do autor). 

 

Visto que as relações cotidianas fazem parte deste processo de construção e 

que essas relações a partir da cultura de um povo vão construir o que o autor chama 

de identidade coletiva, dentro do MST os sujeitos constroem suas identidades 

pessoais ou individuais e a partir das vivências no grupo, eles passam a exercer sua 

identidade coletiva, pois, segundo Pelegrini (2006, p. 116) “Os bens culturais são 

preservados em função dos sentidos que despertam e dos vínculos que mantêm com 

as identidades culturais”. Neste sentido essa construção de identidade específica do 

Sem Terra passa a ser coletiva a partir do momento em que aos poucos espalha-se e 

passa a construir outros sujeitos, assim como afirma Caldart (2012, p.31, grifos do 

autor). 

 

A impressão é de que o seu próprio jeito de ser é o que incomoda mais: suas 
ações, mas, principalmente, os personagens que faz entrar em cena, e os 
valores que esses personagens encarnam e expressam em suas ações, sua 
postura e sua identidade, que podem, aos poucos, espalhar-se e constituir 
outros sujeitos, sustentar outras lutas. 

 

Assim esses sujeitos passam a influenciar a constituição de outros sujeitos, 

Pelegrini (2006, p. 122) afirma que “por essa razão, a atitude de proteger o patrimônio 

local tem sido incentivada, de modo a conservar as raízes plurais dos povos e suas 

tradições culturais, uma vez que estas expressam as origens étnicas e implicam a 

manutenção de suas identidades”. Portanto o próximo item deste capítulo abordará o 

patrimônio cultural de forma mais ampla, contribuindo para a análise do que foi 

discutido até então, visto que memória, patrimônio e identidade são assuntos que não 

se desassociam e que se relacionam ao longo do texto. 
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2.3 Patrimônio Cultural 

 

 O Patrimônio Cultural é conceituado pelo senso comum como tudo aquilo que 

é acumulado ao longo da vida, material e imaterialmente, fruto do trabalho ou do que 

é herdado. Este conjunto de bens materiais é chamado de patrimônio, que 

futuramente será objeto de herança e partilha em caso de morte do mantenedor. A 

transmissão de valores éticos, como honestidade, perseverança, entre outros também 

é transmitido de pais e mães para seus filhos e filhas, a este conjunto de valores dá-

se o nome de patrimônio moral. (MELO e CARDOZO, 2015).  

 

El patrimonio como categoría de pensamiento está presente en distintas 
culturas. Relacionado con la noción de propiedad heredada, abarca todo 
aquello que recibimos de los nuestros y, por eso, el patrimonio nos constituye, 
lo que explica en parte el interés que despierta. De origen 
latino, patrimonium se refería entre los antiguos romanos a todo lo que le 
pertenecía al padre, pater o pater famílias, padre de familia. Este concepto 
surgió en el ámbito privado del derecho de propiedad y estaba íntimamente 
vinculado a los puntos de vista y a los intereses aristocráticos. 
(VASCONCELLOS, 2013, p.95, grifos do autor) 

 

Os conceitos abordados acima trazem uma reflexão inicial sobre a definição de 

patrimônio necessária para esta discussão, segundo Melo e Cardozo (2015, p. 1062) 

“O patrimônio, em especial o patrimônio cultural objeto da educação patrimonial, é 

definido como todo patrimônio que resulta da ação humana, ou seja, das ações das 

pessoas em sociedade”. Assim as discussões sobre a construção do Patrimônio seja 

ele material ou imaterial dentro de uma cidade, estado ou país em todas as suas 

formas pautam-se no resultado das ações humanas. 

 

O patrimônio em todas as suas formas é o resultado das ações humanas 
legadas para as próximas gerações, sejam elas objetivadas em edifícios ou 
um conjunto urbano de caráter histórico, seja na forma imaterial, objetivada 
nas tradições, formas de fazer, de construir artefatos ou instrumentos 
musicais, de produzir alimentos, de pinturas corporais e outras 
manifestações. (MELO e CARDOZO, 2015, p. 1063) 

 

Dentro da perspectiva deste trabalho o patrimônio contribui para as análises 

relacionadas a construção de uma identidade própria de um grupo de sujeitos, pois, 

segundo Júnior e Oliveira (2018, p.4) “a partir de um patrimônio cultural podemos 

compreender de fato o contexto cultural bem como a vivência de determinado grupo, 

estabelecendo uma conexão histórica.”, pois, o que configura este patrimônio é a 
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relação que a comunidade estabelece com ele, ou seja, o que a comunidade 

considera como patrimônio é o que vai ser a sua fonte de identificação, fazendo com 

que as identidades individuais ou coletivas se constituam a partir dele. 

 

Em lugar dos heróis nacionais e seus feitos, das estátuas de bustos famosos, 
de casarões e palacetes, o que se privilegia como patrimônio imaterial são as 
representações, saberes, expressões, celebrações, crenças e lugares 
culturais, que são parte importante da construção das identidades de grupos 
que sempre foram desconsiderados. Está expressa no texto a valorização de 
tudo aquilo que advém das comunidades tradicionais e do povo em geral, 
cuja transmissão se dá ainda pela cultura oral e geracional, ou pelo 
aprendizado da experiência etc. (MELO e CARDOZO, 2015, p. 1068) 

 

As memórias que já foram conceituadas anteriormente relacionam-se com a 

construção do patrimônio, visto que em 2003 as “criações do povo” foram 

incorporadas como patrimônio cultural, com a consideração dos bens de diversas 

culturas expressos em saberes e fazeres que informam a dimensão imaterial da 

criação humana. (ZANIRATO, 2018, grifos do autor). Neste sentido as ações da 

humanidade assim como Melo e Cardozo (2015) já afirmaram no início do texto são o 

que constituem o patrimônio, as memórias, portanto, conforme são transmitidas de 

geração em geração, constroem o patrimônio de um determinado local. Segundo 

Oliveira et al (2019, p.2), “a memória permite que o ser humano encontre meios de 

estabelecer a base do conhecimento, concebendo a orientação no tempo e no espaço, 

em habilidades intelectuais e mecânicas”, esse caminho para estabelecer a base do 

conhecimento citado pelo autor são as formas de transmissão dessas memórias como 

processo de ensino aprendizagem, construindo um processo de educação informal. 

Pois, segundo Rodrigues e Tamanini (2012, s/p) “a Educação é chamada também a 

transpor os muros da escola, para os espaços da casa, do trabalho, do lazer, do 

associativismo e outras atividades afins”, portanto o compartilhamento de 

experiências entre os indivíduos também se torna um processo educativo. Neste 

sentido pode-se relacionar o MST como um destes espaços, pois, ele é organizado 

justamente como um espaço de formação coletiva, a partir de seus grupos, assim as 

memórias são responsáveis pela construção do conhecimento, considerando assim, 

que todos os espaços são formativos e contribuem para a formação cultural dos 

sujeitos. 

 
A ideia de patrimônio coletivo refere-se ao legado cultural de uma sociedade, 
[...] seus saberes e fazeres, momentos de confraternizações e usos do 
território, buscando o conceito de patrimônio como bens de qualquer 
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natureza, pertencentes a esses atores sociais, seus valores culturais 
propriamente ditos ajudando na continuidade da formação da memória e 
identidade quilombola. (JÚNIOR e OLIVEIRA, 2018, p. 4) 

 

Os autores trazem um conceito a partir da reflexão da identidade em seu 

trabalho realizado junto a uma comunidade quilombola, mesmo sendo uma 

comunidade diferente da abordada neste trabalho, ambas se relacionam, pois, o 

acampamento do MST também constrói seu patrimônio a partir das experiências 

vividas dentro de um espaço coletivo. Neste sentido Júnior e Oliveira (2018, p. 4) 

afirmam que “o patrimônio não apenas nos faz recordar o passado, mas, prova sua 

relação intrínseca com a memória, sendo esta responsável pelo processo de 

reconstrução dos fatos e períodos passados”. Assim os autores afirmam que o 

envolvimento do patrimônio com as questões identitárias é nítido e que por sua vez 

está intrinsicamente relacionado com a identidade e consequentemente com a 

memória social do grupo que considera esse determinado patrimônio como um bem 

que lhe pertence. Assim a formação do patrimônio e sua preservação são fatores 

fundamentais, pois, a partir do mesmo se encontra respaldo e reconhecimento acerca 

de um grupo social, para delimitação de memórias e identidades. (JÚNIOR e 

OLIVEIRA, 2018) 

Nesta perspectiva assim como já exposto anteriormente, é impossível falar do 

patrimônio sem relacioná-lo com a transmissão de memórias, esses são elementos 

essenciais que se completam e que juntos tornam a construção da identidade cultural 

um processo de ensino aprendizagem, fazendo com que esta relação trate de um 

meio de educação informal, conceito abordado no próximo item. 

 

2.4 Educação formal, não formal e informal 

 

Ao conceituar memória, patrimônio cultural e construção de identidade, 

relacionam-se estes assuntos a um processo de ensino, visto que as memórias fazem 

parte do patrimônio e que estes contribuem no processo de construção de identidade 

dos sujeitos, esse processo de construção quando relacionado a transmissão de 

memórias passa a se retratar como uma forma de educação informal. Este item 

abordará os tipos de educação, formal, não formal e informal, a fim de justificar o uso 

do termo educação informal como forma de transmissão de conhecimento a partir das 

memórias maternais que serão abordados nos capítulos a seguir. Os processos 
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educativos não formais e informais sempre existiram ao longo do tempo, já a educação 

formal surge a partir de uma necessidade de ensinar conhecimentos específicos que 

atendessem aos interesses da industrialização. 

 

A necessidade de um estudo formal centralizado em escolas, surge com o 
advento do capitalismo, com a grande alteração na forma de produção, 
saindo do campo, de processos artesanais, para a cidade em decorrência da 
industrialização. Esse novo processo de produção passou a exigir 
conhecimentos específicos e científicos, que não podiam ser adquiridos de 
forma natural, como ocorria no campo, tais conhecimentos deveriam ser 
ensinados de forma sistematizada. (LIMA et al, 2019, p. 272) 

 

Neste sentido Lima et al (2019, p.272) afirmam que “Para pensar nos modos 

de ensino e como eles se dão na sociedade, é preciso compreender que a educação 

é um conceito amplo e que pode ser analisada sob três enfoques: a educação formal, 

a educação informal e a educação não formal”, a partir deste conceito abordado pelos 

autores a educação passa a considerar que não somente os espaços dentro das 

instituições de ensino sejam formativos, mas sim todos aqueles em que o aluno passa 

a ter contato. 

As três modalidades de educação se completam, pois, segundo Cascais e 

Terán (2014, s/p) “a escola não consegue sozinha dar conta das múltiplas informações 

ocorridas a cada momento no mundo”, portanto é necessário o auxílio de outras 

pessoas e outros espaços formativos para contribuírem com o processo de ensino 

aprendizagem ao longo da vida. Cascais e Terán (2014, s/p) ainda afirmam que “faz-

se necessário mudar a visão que se tem sobre educação e trabalhar com uma 

concepção mais ampliada lançando mão da educação informal e não formal como 

complementaridade da formal”. Assim na educação formal sabemos que são os 

professores os responsáveis pela transmissão do conhecimento, já na educação não 

formal, o grande educador é o “outro”, aquele com quem interagimos ou nos 

integramos, e na educação informal os agentes educadores são os pais, a família em 

geral, os amigos, os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de 

comunicação de massa, etc. (GOHN, 2006, grifos do autor). 

Geralmente a diferença entre os tipos de educação formal, não formal e 

informal é estabelecida tomando por base o espaço escolar, a educação formal tem 

um espaço próprio para ocorrer, ou seja, prevê conteúdos e acontece no espaço 

escolar institucionalizada, tornando-se metodicamente organizada, segue um 

currículo e é dividida em disciplinas, seguindo regras e leis dividindo os alunos por 
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idade e nível de conhecimento, na qual o principal objetivo é a aprendizagem. A 

educação informal pode ocorrer em vários espaços, envolvendo valores e a cultura 

própria de cada lugar. Já a educação não formal ocorre a partir da troca de 

experiências entre os indivíduos, sendo promovida em espaços coletivos. Neste 

sentido a educação não formal volta-se para a utilização de vários espaços 

educativos, proporcionando ao estudante a apreensão de conteúdos previstos no 

currículo do espaço formal. Contudo as pessoas não inseridas no processo educativo 

formal, quando entram em contato com espaços de educação não formal e informal 

têm a possibilidade de ter acesso a diversas informações que antes não tinham. 

(CASCAIS e TERÁN, 2014). Assim como afirmam os autores, os diversos espaços 

formativos que vão além da escola conseguem ensinar até mesmo os conteúdos 

previstos no currículo tradicional. 

 

O processo de aprendizagem vai além daquilo que se imagina, está desde o 
manuseio de um objeto e sua transformação para determinados fins e 
interesses (capacidade teleológica) até o domínio de um conceito, a 
descoberta de novos paradigmas, o conhecimento científico. (LIMA et al, 
2019, p.273, grifos do autor) 

 

O conceito relacionado a educação e processos de ensino aprendizagem se 

amplia, a escola como espaço de educação formal busca a partir de seu roteiro de 

conteúdos e regras cumprir com sua função de transmitir conhecimento científico, 

porém, considera todos os saberes aprendidos pelo aluno ao longo da vida, pois, 

segundo a Lei de Diretrizes e Bases da educação/LDB 9.394/96, Art. 1º: A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996).  E 

mesmo dentro de um espaço de educação formal os saberes informais e não formais 

contribuem significativamente no processo de ensino aprendizagem.  

 

Uma vez que a educação possui um papel mais abrangente dentro da 
sociedade, já que seu produto supera a instituição de ensino e alcança 
patamares maiores e influência categoricamente nas relações políticas e 
sociais. (LIMA et al, 2019, p. 275) 

 

Portanto ao abordar as memórias na qualidade de ferramenta educacional ela 

ultrapassa o ambiente escolar e os saberes formais, passando a ser um instrumento 

educacional informal. Assim todos aqueles saberes que as pessoas do campo 
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constroem ao longo da vida, como as formas de plantio ou épocas de colheita, um dia 

foram adquiridos e passados de geração em geração, o que se tornou conhecimento, 

pois, segundo Bogo (2009, p.33) “recordamos nossos avós que viveram da produção, 

ligados à terra, e, junto, produziram conhecimentos que vamos passando lentamente, 

como um carro de boi que se arrasta à procura do futuro”. Uma das bandeiras levantas 

pelo MST é a produção agroecológica, este tipo de produção alia às suas técnicas 

diversos saberes informais. 

 
Nesse caminho da produção agroecológica, encontram-se conhecimento 
empírico, camponês, científico, popular e feminista, pois existem grupos que 
estão sempre em busca do aperfeiçoamento, trazendo as técnicas das 
antepassadas, como secar as sementes no forro da casa, tal como suas avós 
colocavam, porque não corriam o risco de perder as sementes; ou inovando, 
ao colocar no varal ou procurar outras formas de secagem segura. Podemos 
ver que, coletivamente, as mulheres aprofundam-se nas diferentes 
experiências. (CINELLI e TABORDA in SILVA e ROSA, 2019, p.174) 

 
 

É a partir desta produção de conhecimento que os saberes informais se 

constituem e reforçam sua importância dentro das escolas do campo, segundo Bogo 

(2009, p.39) “há sabedoria na memória e é essa sabedoria que alimenta as raízes 

existenciais de um povo”. Nos próximos capítulos será tratada esta relação entre a 

transmissão de memórias e a construção de conhecimento que esta permite, partindo 

da educação informal como uma ferramenta de ensino aprendizagem que se encontra 

em diversos espaços, mas principalmente aos saberes construídos pelos povos do 

campo. 

 

2.5 Processos de Aprendizagem: uma relação intrínseca 

 

Anteriormente foram abordados quatro conceitos, a memória, o patrimônio 

cultural, a identidade e os saberes formais, não formais e informais, mesmo que estes 

tenham sido divididos em tópicos individuais, em vários momentos da discussão eles 

se relacionam, e é esta relação que será discutida neste item. A memória integra o 

patrimônio cultural, e ambos são fundamentais para a construção da identidade, esta 

relação dá espaço a transmissão de conhecimentos informais, tornando impossível 

desassociá-los. 

 

Geralmente quando pensamos em patrimônio, temos a tendência de associá-
lo somente ao patrimônio material, ligado a riqueza, que são herdados ou que 
possuem algum valor afetivo. Porém, patrimônio não se limita apenas sentido 
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de herança. Refere-se também, aos bens produzidos por nossos 
antepassados, que resultam em experiências e memórias, coletivas ou 
individuas. Tal herança cultural adquirida pode fornecer informações 
significativas acerca da história de um país e do passado da sociedade. Por 
terem esse papel, acabam por contribuir na formação da identidade desse 
país, como também na formação de grupos, nas categorias sociais e no 
resgate a memória, desencadeando assim uma ligação entre o cidadão e 
suas raízes. Em vista disso, sua preservação torna-se fundamental no que 
diz respeito ao desenvolvimento cultural de um povo, uma vez que reflete em 
sua formação sociocultural. (ROCHA, 2012, s/p) 

 

Ao limitarmos o patrimônio como somente aquilo que é herdado materialmente, 

deixamos de ampliar seu conceito relacionado ao que é herdado culturalmente, pois, 

através destas relações culturais buscamos uma preservação do patrimônio tornando-

o um elemento importante na construção cultural de um povo. Neste sentido ao 

tratarmos das memórias como forma de ensino informal, Bogo afirma (2009, p.39) “há 

memória para os camponeses nas fases da lua, em que buscam plantar as sementes 

no período mais escuro para que germinem e não apareçam carunchos na colheita”. 

Portanto, dentro desta realidade essa transmissão de conhecimento é muito 

importante principalmente quando ligada à agricultura, assim como afirmam Cinelli e 

Taborda in Silva e Rosa (2019, p.183) “As mulheres camponesas mostram em sua 

experiência que há um processo educativo que envolve aprendizado, ensinamentos, 

saberes, conhecimentos populares e feminismo camponês popular”. Portanto, a 

educação informal consegue a partir de diversos saberes contribuir com o 

conhecimento escolar, considerando a bagagem cultural trazida pelo aluno dentro de 

suas vivências cotidianas no campo. 

 

Esses saberes que ele traz da vida rural, re-significados na luta social, 
constituem o ingrediente fundamental de produção do conhecimento escolar. 
[...] A experiência educativa desenvolvida nas escolas de assentamento vem 
enriquecida por essas vivências, possibilitando trocas significativas com os 
alunos, evidenciando características da cultura rural que supõem o convívio 
e a solidariedade. (BELTRAME, 2002, p. 131) 

 

É a partir desta relação constituída pela transmissão de conhecimentos 

informais que se constrói a identidade do sujeito do MST, visto que ele se propõe a 

juntar suas ações às práticas da instituição escolar, buscando uma qualidade política 

para a escola. A educação patrimonial, por exemplo é umas das iniciativas mais 

difundidas que visam à promoção do patrimônio, esse ensino é focalizado nos bens 

culturais, e tem como objetivo proporcionar a comunidade e às crianças um contato 
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maior com o patrimônio cultural da sua região, levando a crianças e adultos um 

processo de conhecimento e valorização do universo sociocultural. (ROCHA, 2012) 

 

Nesse entendimento, memória e patrimônio estão inter-relacionados, já que 
ambos, quando ligados, fazem referência aos conhecimentos que conferem 
aos grupos sociais o sentido de pertença a uma determinada cultura e 
sociedade. A memória está pautada nas vivências e experiências coletivas, 
sendo ressignificadas no presente, como fio que conduz as tramas das 
relações que envolvem subjetividades dos diferentes grupos sociais. 
(SANTANA e SIMÕES, 2015, p.92) 

 

Assim o patrimônio e a memória estão inter-relacionados, visto que desde o 

final do século XX o tema patrimônio cultural assumiu papel importante nas questões 

referentes às identidades e à memória, o patrimônio que antes se restringia somente 

aos bens físicos caminhou para um conceito mais amplo, baseando-se nos valores 

simbólicos que irão distinguir o bem cultural como singular, evocando não apenas a 

sua história, mas também sua memória para seus descendentes. (SANTANA e 

SIMÕES, 2015). Os autores ainda complementam a discussão sobre o sentimento de 

pertença que o patrimônio cultural constitui. 

 
 
No que diz respeito ao sentimento de pertença, esse não se pauta apenas na 
questão espacial; vincula-se também ao conceito de patrimônio cultural, o 
qual constitui, por meio da transmissão de saberes e fazeres da comunidade, 
elos de continuidade espaçotemporal, além de mecanismos de afirmação de 
identidade. O sentimento de pertencimento e permanência é o pressuposto 
básico para a construção da identidade. (SANTANA e SIMÕES, 2015, p.91) 
 

 

As relações entre patrimônio, identidade, memória e educação informal se 

constituem a partir da ligação que um grupo ou comunidade tem sobre o seu 

patrimônio, como afirmam Santana e Simões (2015, p.92, grifos do autor). 

   

Por sua vez, o patrimônio oferece aos membros de uma comunidade a 
possibilidade de eles perceberem sua origem, a de seus familiares e 
ancestrais, isto é, o patrimônio como representação da memória vincula os 
indivíduos a experiências de vivências individuais e coletivas, que 
caracterizam a trajetória de vida. O patrimônio cultural implica sentidos de 
pertencimento e permanência, considerando-se que a produção material e 
imaterial de uma comunidade torna-se elo de identificação do grupo a um 
éthos cultural, vetor de transmissão e compartilhamento de experiências 
vividas.  

 

O processo de transmissão de memórias abordado neste trabalho faz parte do 

patrimônio cultural local dos grupos do MST, em que a propagação destas memórias 
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das mães para seus filhos e filhas através de uma forma de educação informal, 

contribui para a apropriação de conhecimentos que na maioria das vezes não serão 

abordados dentro da escola, assim como já citado anteriormente, a escola sozinha 

não dá conta de transmitir aos seus alunos tudo que acontece no mundo, as mães 

portanto enquanto parte da família constroem conhecimentos com seus filhos e filhas 

ao longo da vida, conhecimentos que vão contribuir para a formação da identidade 

cultural do sujeito Sem Terra, assunto que será aprofundado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3 OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO CULTURAL 

  

Há muitas pessoas que, diante das ações do Movimento, passam a 
se perguntar: mas então ainda existe quem acredite que é possível mudar o 

seu próprio destino? De onde vêm tanta energia e disciplina para se 
organizar, para fazer ocupações, para caminhar tantos quilômetros a pé, 

para lutar sem desistir? E ainda cantam, empunham bandeiras, fazem 
festas, levam suas crianças, dão cor e graça às cidades por ondem 

andam... (CALDART, 2012, p.30) 

 

 

O presente capítulo vai tratar no item 3.1 do processo de formação cultural em 

geral, e no item 3.2 do processo de formação cultural dos sujeitos do MST, visto que 

esse processo se dá diariamente dentro do território de luta e de trabalho no campo 

desses sujeitos. Serão abordados conceitos relacionados a cultura dentro do 

Movimento, enfocando a discussão nas fases do processo de construção destas 

identidades no Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e no entorno da 

Escola Itinerante Herdeiros do Saber. Buscando refletir ao longo da escrita a 

importância da identidade cultural dos trabalhadores e trabalhadoras do campo para 

a construção do patrimônio local. 

 

3.1 Processos de formação cultural 

 

Para entender os processos de formação cultural dos indivíduos é necessária 

uma reflexão sobre a cultura de uma forma geral, segundo Araújo e Cabral (2012, p.6) 

“Toda prática social tem dimensão cultural, a cultura aprendida é referência para 

diversos procedimentos ou maneiras de pensar, agir e relacionar-se”. Assim as 

experiências que temos com a cultura influenciam no nosso refletir e agir durante a 

vida, neste sentido ainda segundo Araújo e Cabral (2012, p.8) “A formação cultural 

possibilita ao sujeito acesso à cultura, à dialética entre autonomia e adaptação, sendo 

esse um processo emancipador, assim entendemos que a formação ocorre através 

de um movimento contínuo, cumulativo e que precisa ser experienciado”. Portanto, 

segundo as autoras o processo de formação cultural se dá a partir de um movimento 

contínuo e das experiências vivenciadas. 

 
 

Através das manifestações culturais de um povo pode-se conhecer sua 
realidade e história. Nelas se encontram informações que revelam não só 
juízos de valor, mas também as questões históricas que levaram a eles. A 
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cultura é uma representação da forma de pensar de um povo, refletindo como 
este se vê e como percebe o mundo ao seu redor. A identificação cultural se 
dá no processo de confronto entre o ambiente cultural e o indivíduo, onde o 
conhecimento repassado pela comunidade em que ele está situado é 
confrontado com os saberes adquiridos pela própria vivência pessoal. (SILVA 
e SOUZA, 2006, p. 216) 

 
 

Os autores trazem uma abordagem na qual cada pessoa conhece sua história 

e sua realidade a partir da vivência que ela tem com as manifestações culturais, e que 

esta possibilita a cada um perceber o mundo ao seu redor a fim de se identificar 

culturalmente com o que está adquirindo durante esta experiência, portanto, segundo 

Silva e Souza (2006, p.216) “Sendo a cultura o registro de um povo, ela se encontra 

em um processo contínuo de transformação, e, nesse sentido, a formação da 

identidade cultural de um indivíduo se dá durante toda a sua existência”. Como já 

citado pelos autores o processo de formação cultural vai se concretizando ao longo 

da vida através das experiências culturais que essa pessoa presencia. Silva e Souza 

(2006, p.216) afirmam que “A identidade cultural é um elemento múltiplo presente na 

memória cultural do indivíduo, onde os diversos papéis sociais designam qual delas o 

sujeito deve assumir nessa ou naquela situação”. Portanto, essas experiências que 

são vivenciadas contribuem para a formação de sua identidade cultural, visto que a 

partir do seu contato com diferentes ambientes isso possibilita que esse indivíduo, 

assuma diversos papéis durante cada situação ou ambiente que estiver inserido. 

Essa construção de identidade cultural que se dá a partir das vivências com 

diversos processos culturais faz com que a memória seja um processo de seleção e 

escolha, fazendo com que cada um recorde aquilo que considera importante, portanto, 

ela existe a partir de quadros sociais e não somente de sentimentos individuais, 

tomando como referência estruturas simbólicas e culturais do grupo que está inserido. 

Assim esse processo de recordar aquilo que considera importante para a coletividade 

faz emergir uma formação identitária a partir dessas experiências coletivas, surgindo 

uma forma simbólica de identidade cultural. Portanto, a memória desperta a 

consciência de um sentimento de identidade, permitindo identificar os grupos e suas 

distinções. E a identidade cultural surge de um confronto pois, ela está marcada pela 

diferença, ou seja, posso perceber uma identidade cultural no momento que a 

confronto com outra, assim tanto a identidade cultural como a memória são essenciais 

para a manutenção das culturas. (OLIVEIRA, 2015). 
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O processo de formação cultural dos sujeitos, parte do princípio das 

experiências culturais que eles têm ao longo de sua vida, portanto, as memórias 

dessas vivências são acessadas para construir uma identidade cultural, quando esta 

identidade cultural torna-se coletiva ela passa a criar uma representatividade deste 

sujeito com o seu grupo, pois, segundo Oliveira (2015, p.24) “A história só existe 

porque há alguém a lembrar-se dela e que continua contando suas versões de algo 

que lembra ou que vivenciou”. Portanto, no próximo item será abordado este processo 

de formação cultural dos sujeitos Sem Terra, pois, são as vivências cotidianas que 

contribuem para a formação das identidades culturais e neste caso são as vivências 

dentro dos acampamentos e assentamentos do MST que vão contribuir para a 

formação cultural desses sujeitos. 

 

3.2 A formação da Identidade Cultural Sem Terra 

 

Este item vai conceituar a partir da análise de diversos autores (as) a formação 

da identidade cultural do Sem Terra, que segundo Caldart (2012) são divididos em 

três os momentos históricos da formação do sem-terra, citados aqui de forma 

sintetizada. O primeiro momento caracteriza como a articulação nacional da luta pela 

terra que, historicamente esse é o momento da constituição do MST que tem como 

objetivo central a luta pela terra. O segundo momento parte da constituição do MST 

como uma organização social dentro de um movimento de massas, ainda neste 

momento o MST sente-se desafiado pelas circunstâncias históricas a construir-se 

também como uma organização social, na qual seu eixo central ainda é a luta pela 

terra, porém passa a ter em sua agenda política uma série de outras lutas que se 

combinam no objetivo mais amplo de lutar pela Reforma Agrária no Brasil. E um 

terceiro momento da inserção do MST na luta por um projeto popular de 

desenvolvimento para o Brasil, é o momento da concretização dos objetivos mais 

amplos do MST, trata-se de uma inserção mais direta do MST em questões sociais e 

políticas que dizem respeito ao conjunto da classe trabalhadora ou até mais 

amplamente, da Nação brasileira. (CALDART, 2012) 

Segundo Santos (2011, p. 144) “indubitavelmente, a identidade cultural é em 

muitos sentidos a fonte de significado e experiência de um povo”, neste sentido 

quando abordamos patrimônio como uma fonte desses significados e a partir dele o 
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que cada povo considera seu patrimônio, estabelecem-se relações dentro dos grupos, 

que tornam-se importantes para a construção de suas identidades. 

 

Do mesmo modo, inegavelmente a identidade cultural é um sentimento de 
pertencimento, todavia, esta proposição por si só não dá conta também de 
explicar os fenômenos das identidades na alta-modernidade. Ou seja, mais 
do que dizer que o que é a identidade cultural, para compreender a 
complexidade desse fenômeno, é necessário interrogarmos o porquê e o 
como da identidade cultural: por que surge esse sentimento de 
pertencimento? Como as identidades culturais são criadas? A partir de que 
são criadas? Como se relacionam com outras categorias de compreensão 
social (ideologia, poder, dominação, simbólico, representações)? Partindo do 
pressuposto que no mundo moderno e contemporâneo a construção das 
identidades é marcada por uma intencionalidade que se desenvolve em 
contextos de relações de poder e, para compreender tal construção, devemos 
levar em consideração os processos de construção. (SANTOS, 2011, p. 144) 

 

Portanto Santos (2011) ressalta alguns questionamentos em relação à 

construção das identidades, neste sentido essas questões serão respondidas ao 

longo deste tópico do texto, considerando uma dessas identidades a do sujeito Sem 

Terra. O processo de formação da identidade cultural do sujeito Sem Terra se dá a 

partir de suas vivências cotidianas, Caldart (2012, grifos do autor) aborda a 

importância da utilização do Ser Sem Terra pois, o termo sem terra é utilizado para 

designar a condição (individual) de sem (a) terra, ou seja, a de trabalhador e 

trabalhadora que não possui terra, o vocábulo sem-terra com hífen e com o uso do s 

na flexão de número (os “sem-terras”) indica um designação social para esta  condição 

de ausência de propriedade ou de posse de terra de trabalho, projetando uma 

identidade coletiva. Assim o MST que nunca utilizou em seu nome o hífen, nem o s 

acabou produzindo um nome próprio, Sem Terra, que é também sinal de uma 

identidade construída com autonomia. Ao longo do processo de construção desta 

identidade própria os Sem Terra encontram dificuldades, pois,  

 
 
É evidente que, mesmo excluído do trabalho produtivo, o ser humano 
desenvolve cultura, pois esta “é a produção da própria vida” em qualquer 
circunstância. Ao fazer a luta pela terra, os Sem Terra se ampliam 
socialmente e se compõe como classe. Entender que esses esqueletos de 
gente resgatados da miséria pela organização são também cultura não é 
tarefa fácil. (BOGO, 2009, p. 10, grifos do autor). 
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A cultura elitizada4 instaurada em nossa realidade acaba sufocando a cultura 

popular, assim as elites tentam se sobressair a cultura do povo a partir de seus 

interesses ideológicos. (BOGO 2009). Durante muito tempo a cultura popular esteve 

ausente nos currículos escolares, reafirmando a superioridade de uma cultura erudita, 

que está associada a uma determinada classe social, por isso muitos alunos 

abandonam as escolas por se sentirem diferentes, ou seja por não ter sua cultura 

validada, pois, a escola nega os seus hábitos e costumes. Assim a escola busca 

impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e a revolução, transmitindo 

aos indivíduos a ideologia burguesa, reproduzindo na sociedade essa cultura elitizada 

que mantém o status quo dominante. (RABELO e INTERAMINENSE, 2016). 

Para o rompimento da instauração desta cultura elitizada dentro das escolas, o 

MST desenvolveu e implantou em algumas escolas a experiência de uma proposta 

educacional baseada nos ciclos de formação humana, em Rio Bonito duas escolas 

trabalham com essa proposta em seu currículo, a Escola Itinerante Herdeiros do 

Saber e o Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak. Esta proposta educacional 

considera muito mais do que o dito tradicional, ela é construída de forma democrática 

dentro das escolas, pois, a partir de uma prática educacional emancipadora os 

indivíduos formados neste meio conseguem desenvolver uma consciência política e 

social capaz de transformar a sociedade.  

 

O MST é um movimento social, engendrado a partir de conflitos provocados, 
em vários momentos e de diferentes formas, ao se contrapor à concentração 
da propriedade da terra e à expulsão dos trabalhadores que a tinham como 
meio de produção. Isso ocorreu em todo o território nacional e, no Paraná, 
está intimamente relacionado com a construção das usinas hidrelétricas, com 
a imposição do latifúndio forjado sob o sangue dos trabalhadores, com o 
papel do Estado, enquanto espaço de domínio da classe dominante. O 
mesmo processo que tem forjado esse movimento, o faz em relação à 
proposta de escola. Desde as lutas dos anos de 1970 e 1980, que deram 
origem ao MST, havia uma preocupação em buscar elementos de 
sustentação para uma proposta de escola que se contrapusesse ao modelo 
capitalista, ou seja, que pudesse construir no seu interior relações 
horizontalizadas que potencializassem a auto-organização dos estudantes, 
que vinculasse os conteúdos da ciência, da filosofia e da arte com a vida, e 
que tivesse perspectiva de futuro, que formasse lutadores e construtores com 
consciência crítica acerca da sociedade, uma escola intimamente ligada à 
luta. (SAPELLI, 2017, p.616) 

 

                                                
4 Tornar um produto ou serviço acessível apenas para a elite, elevar ao nível cultural ou de exigência 
da elite. 
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O MST tem como uma de suas características principais a organização 

coletiva, centenas de pessoas reunidas em prol de um bem comum, a conquista da 

terra, dentro deste território de luta onde tantas pessoas de culturas tão diferentes se 

reúnem, é necessário um sistema bem elaborado e organizado, para isso surgem os 

coletivos organizativos dentro dos acampamentos. Em que não se admitem realizar 

uma coisa isolada da outra, no MST temos a cultura da organicidade, interligando as 

formas, os métodos e as atividades entre si, pensar e fazer para nós é um só dever. 

(BOGO, 2009). 

 

Dizer que o MST enraíza os sem-terra significa afirmar que ele proporciona a 
essas pessoas a condição de vincular-se novamente a um passado e a uma 
possibilidade de futuro, que lhes permite desenvolver-se como seres morais, 
intelectuais, espirituais e, poderíamos acrescentar, culturais [...]. Escolheram 
lutar pelo seu próprio enraizamento: ocuparam a terra que lhes devolveria 
uma boa parte de suas raízes. (CALDART, 2012, p.103) 

 

A conquista da terra gera trabalho e produção, segundo Bogo (2009, p.16) “aos 

camponeses coube cuidar de si, da terra e da natureza. Dessa relação, a sua 

responsabilidade é produzir o alimento saudável para a humanidade”, uma das 

importantes bandeiras levantadas pelo MST é a agroecologia para a produção de 

alimentos, ou seja, desde o plantio até a colheita o processo é realizado sem o uso de 

qualquer tipo de agrotóxicos, pois, acredita-se que esta indústria que o produz 

trabalha apenas para o lucro do capital.  

 
Sem os camponeses, o campo perde o equilíbrio, porque as demais espécies 
não reconhecem as empresas do agronegócio. É a fedor do veneno e dos 
combustíveis queimados que separa o capital da diversidade das espécies. 
(BOGO, 2009, p.16) 

 

Assim tecendo mais uma parte da identidade cultural desses sujeitos, que 

acreditam que com os próprios recursos obtidos de forma natural é possível produzir 

mesmo em grande escala produtos de qualidade para a população. A agroecologia é 

vista como atraso, tanto pelos produtores que usam agrotóxicos quanto pelas grandes 

empresas que vendem, mesmo assim o MST segue firme nos seus propósitos de 

produzir alimentos livres de venenos trazendo saúde e qualidade de vida para aqueles 

que consomem. 
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Conforta-nos dizer que já operamos uma revolução cultural: no trabalho, na 
organização, na política, na consciência, nos valores etc. Isso tudo se 
transformou em virtudes e faz tremer os poderosos que observam com inveja, 
pois não conseguem compreender como fazemos tanto com tão poucos 
recursos. (BOGO, 2009, p.15) 

 
 

O processo de formação cultural do Sem Terra passa por diversas etapas, 

desde a chegada ao acampamento, as lutas e enfim a conquista da terra, construindo 

pilares e criando pontes dentro do grupo que convivem. Pois, segundo Bogo (2009, 

p.23) “O ser humano na sua essência é o resultado do trabalho. Além de o trabalho 

produzir o sustento humano, é responsável pelo relacionamento, afetividade, 

convivência, desenvolvimento da consciência social etc.”. Neste sentido este processo 

de formação cultural percorre vários caminhos, desde a convivência até o trabalho no 

grupo. 

 
É na ação que se aprende a fazer as partes se ligarem ao todo. A luta vai 
criando hábitos e jeitos que dão identidade à organização e, aos poucos, 
descobrimos que a cada passo construímos nossa existência conhecida 
como MST. Assim ocupamos terra, lutamos por créditos, educamos crianças, 
construímos casas e escolas, participamos de disputas eleitorais, gravamos 
CDs, protestamos contra as privatizações, fazemos ações de solidariedade e 
tantas outras coisas. (BOGO, p.18, 2009) 

 
 

Portanto, todas estas ações desenvolvidas dentro dos acampamentos e 

assentamentos são consideradas processos culturais, a própria luta por terra e 

melhores condições de vida constituem o patrimônio deste povo dando a eles uma 

própria identidade. Assim cada vez mais a cultura se tornará consciência, pois tudo o 

que pensamos, fazemos e sentimos, repetidamente, se constitui na existência da 

nossa organização. Considera-se cultural não somente aquilo que está ligado a arte, 

pois, a arte é a capacidade que o ser humano tem de criar, neste sentido temos a 

capacidade de criar muitas coisas como música, mas também criamos lutas, escolas, 

marchas e etc. E isso tudo se transforma em cultura. (BOGO, 2009). 

Nossos hábitos também são culturais, muitos deles repetidos há anos e não 

percebemos que prejudicam nossa vida social, até mesmo a ingestão de 

determinados alimentos. Fazer uma revolução cultural é mudar o jeito que fazemos 

as coisas, deixando de lado jeitos que não melhoram a existência social, colocando a 

lógica do comportamento em outra ordem desta que nos impõe o capital. (BOGO, 

2009). O que o autor afirma, se aplica também aos processos educacionais que vão 

se repetindo durante anos e que mesmo com alguns avanços, ainda atendem aos 



46 

 

interesses capitalistas, interesses que tentam ser rompidos pela proposta educacional 

criada pelo Movimento que foi citada anteriormente. 

Hall (1997, p.26) afirma que “Nossas identidades são, em resumo, formadas 

culturalmente”, portanto, essas construções culturais vão se constituindo a partir de 

um conjunto de circunstâncias. 

 
O que denominamos “nossas identidades” poderia provavelmente ser melhor 
conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes 
identificações ou posições que adotamos e procuramos “viver”, como se 
viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto 
especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências únicas e 
peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. (HALL, 1997, p.26, grifos do 
autor) 

 

A memória coletiva que são lembranças construídas de forma coletiva, ou seja, 

por um grupo, contribuem para diversos saberes de uma comunidade, considerá-la 

como um processo educacional contribui para o modelo dos ciclos de formação 

humana, que consideram a formação integral dos sujeitos, há conhecimento em tudo 

que se produz, há memória em tudo, nas fotografias que relembram os jardins e os 

pomares das velhas casas onde ali as famílias reunidas faziam suas 

confraternizações, há conhecimentos biológicos e farmacológicos desenvolvidos 

naturalmente pelas gerações, que hoje são utilizadas pelas empresas multinacionais. 

(BOGO, 2009). 

A identidade se constrói a partir das vivências cotidianas, considerando que a 

cultura não se aparta das atividades características e das interações da vida cotidiana, 

implicando assim no reconhecimento da importância das ações e das experiências 

dos indivíduos nas análises dos fenômenos sociais. (MOREIRA e CANDAU, 2003). 

Neste sentido, o processo de formação cultural dos sujeitos Sem Terra abordados 

neste capítulo, partem da análise das reflexões sobre a memória como um processo 

de formação cultural. Visto que as memórias contribuem para a construção do 

patrimônio local  e da identidade cultural Sem Terra, uma vez construída essa 

identidade faz com que cada um dos sujeitos se encontre como Sem Terra, assim 

como afirma Zocchi (2009, p.4) “além disso, muitos membros do MST continuam 

militando mesmo após conquistarem uma propriedade”, quando o autor cita essa 

militância mesmo após a conquista da terra, percebe-se a importância da identidade 

cultural própria do Sem Terra, que uma vez constituída perdura para sempre. Como 

já abordado, essa construção de identidade que conceituamos aqui será concretizada 
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no capítulo 5, o qual abordará a transmissão das memórias maternais como um 

elemento que contribui para a constituição desta identidade cultural do sujeito Sem 

Terra. 
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4 O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA EM RIO 

BONITO DO IGUAÇU 

  

Na madrugada de 17 de abril de 1996, mais de 3.000 famílias do 
MST ocuparam o latifúndio da Fazenda Giacomet Marodim, em Rio Bonito 

do Iguaçu. [...] Antes das famílias Sem Terra ocuparem a fazenda Giacomet 
Marodim o município de Rio Bonito do Iguaçu tinha pouco mais de cinco mil 

habitantes, hoje esse número se multiplicou se transformando em um dos 
maiores assentamentos do Brasil... e essa história segue... e Rio Bonito do 

Iguaçu cresce!. (GALERA, 2009, p.54) 

  
 

Este capítulo pretende descrever alguns dos principais momentos que marcam 

a história do MST no município de Rio Bonito do Iguaçu-PR, visto que este município 

tem em sua trajetória um grande marco com o MST, grande parte de seu território faz 

parte de uma área de reforma agrária. Assim relata-se ao longo do capítulo um pouco 

da realidade dos assentamentos durante seus 24 anos de história e do Acampamento 

Herdeiros da Terra de 1º de Maio nos 6 anos desde sua ocupação. Os dados 

apresentados neste capítulo fazem parte de um estudo de memórias e relatos 

coletados de livros, artigos e dissertações, uma das melhores formas encontradas 

para a compreensão desta história. 

 

4.1 A história de Rio Bonito do Iguaçu e sua relação com o MST 

 

 

A história de Rio Bonito do Iguaçu-PR inicia com o desbravamento dos 

pioneiros liderados por José Nogueira do Amaral e seus descendentes, que abriram 

um picadão5 que cruzava os sertões de Rio Bonito, ligando o Rio Iguaçu à estrada 

antiga de Foz do Iguaçu. Por volta de 1900 a 1910, Seu Nogueirinha, como era 

conhecido, descendente de José Nogueira do Amaral vendeu uma parte de suas 

posses para Horácio Pio e estes foram considerados os primeiros moradores da 

região. Na época as terras nesta região não precisavam ser compradas o que atraia 

muitos pioneiros. A Lei do Piquete que existiu no Paraná durante o Governo de 

Moysés Lupion (1947-1951) garantia aos posseiros o direito de construírem cercas e 

se apossarem dos terrenos. As primeiras pessoas que vieram para o município foram 

                                                
5 Caminho aberto na mata para futura passagem de estrada. 
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os caboclos, mesclando-se aos indígenas nativos, mais tarde vieram os descendentes 

de italianos, alemães, poloneses, ucranianos e outros, proveniente sua maioria do Rio 

Grande do Sul.  O desejo de tornar Rio Bonito do Iguaçu um município surge através 

dos problemas que a comunidade encontrava naquele momento, devido a uma 

organização da população em 19 de março de 1992 é assinada a Lei nº 9.907 

reconhecendo Rio Bonito do Iguaçu que era distrito de Laranjeiras do Sul como 

município do estado do Paraná, passando a se desenvolver a partir do comércio e da 

agricultura. (GALERA, 2009). 

Por volta de 1996 Rio Bonito começa a escrever sua história com o MST, neste 

período iniciam-se as primeiras organizações do Movimento no município. 

 

A ocupação do latifúndio Giacomet-Marodim ocorreu no dia 17 de abril de 
1996, quando da efetivação do acampamento Buraco, no município de Rio 
Bonito do Iguaçu. No local, conhecido como “Buraco”, às margens da BR-
158, cerca de 3.000 famílias, aproximadamente 12.000 pessoas, uniram-se 
na esperança da conquista da terra. (FOLLMANN, 2019, p. 74) 

 

Antes do momento da ocupação começaram as primeiras articulações, que se 

desenvolveram a partir da divulgação e da organização para o cadastramento das 

pessoas que pretendiam participar. 

 

Ari Moreira6 participou ativamente do trabalho de divulgação do novo 
acampamento, ele nos contou como foi feito esse trabalho. Comecemos em 
fevereiro de 96. Foram poucos dias. Em 15 dias foram feitas as reuniões e se 
organizaram e já tinha que tocar o barco não dava para ficar muito tempo, 
para turma descobrir. Só que antes já fazia no sindicato, conversava, só que 
quando é para organizar tem que ser rápido. Não é como hoje que já se 
divulga, aquele tempo ninguém sabia. (OLIVEIRA, 2018, p.27) 

 

Havia uma pessoa responsável para organizar as pessoas em cada município, 

esse organizador pensava em estratégias para abordar as famílias de possíveis 

candidatos ao acampamento conforme a sua realidade, estratégias que iam desde 

uma simples conversa nas casas ou através de reuniões com um grupo maior de 

pessoas em salões de igrejas ou associações. Essas ações eram feitas com o máximo 

de discrição, pois, nada poderia ser descoberto, devido ao histórico de violência 

infligida pelos fazendeiros da região contra as organizações de trabalhadores rurais 

                                                
6 Ari Martins Moreira, morador do Assentamento Ireno Alves dos Santos foi entrevistado pelo 
pesquisador Ângelo Altair Oliveira em 12 de fevereiro de 2018 para seu trabalho de dissertação. 
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sem terra, portanto preferiam agir com cautela. Além desta organização o MST 

precisava de um bom número de pessoas para a ocupar a Fazenda Pinhal Ralo 

pertencente ao grupo Giacomet-Marondin, portanto foi buscar em Foz do Iguaçu quem 

quisesse ir para o acampamento, a divulgação foi feita especialmente nas periferias 

da cidade e um grande número de pessoas aderiu à proposta. Foram então 

organizados ônibus e caminhões para levar essas pessoas ao acampamento, 

somaram-se a estes os brasiguaios, que eram brasileiros que em vários processos de 

migração foram morar no Paraguai, mas que neste ano se encontravam com grande 

dificuldade para sobreviver por isso queriam retornar ao Brasil. (OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Galera (2009), aproximadamente 3048 famílias que faziam parte do 

MST se acamparam em 1996 na BR 158, entre Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do 

Sul o qual foi considerado o acampamento-base que durou 23 dias, do dia 25 de 

março a 16 de abril de 1996, assim como afirma Oliveira (2018, p.50). 

 

Eles têm um diferencial de outros acampamentos, constituem-se como um 
primeiro momento, no qual os sem-terra que querem reivindicar uma terra 
acampam temporariamente até o movimento organizador ocupar uma terra 
que será reivindicada. Na BR 158 em 1996 o MST organizou dois 
acampamento-base ao mesmo tempo, um deles entre o município de 
Laranjeiras do Sul e o município de Rio Bonito do Iguaçu, próximo à Fazenda 
Lindágua, e por isso passou a ser chamado de acampamento da Lindágua. 
A ele iam pessoas do Oeste e Centro-Oeste do Paraná. O outro 
acampamento-base foi organizado na BR 158, no município de Saudade do 
Iguaçu, para o qual iam pessoas do Sudoeste do Paraná. Esses dois 
acampamentos-base estavam em pontos estratégicos, ficando entre eles as 
terras almejadas, a Fazenda Pinhal Ralo, da Giacomet-Marondin.  

 

Após a construção do acampamento base logo começaram as organizações 

para a ocupação das terras definitivas, o MST sabia das formas violentas que a 

empresa reprimia aqueles que tentassem entrar em suas terras, portanto, o 

Movimento pensou em uma estratégia que consistia em ocupar a área com um grande 

número de trabalhadores. Foi então que dois líderes da direção nacional e estadual 

do Movimento, Ireno Alves dos Santos e Jaime Calegari ficaram responsáveis pela 

articulação de um novo acampamento. (OLIVEIRA, 2018). 

 
Ireno Alves afirma que a luta dos acampados é por vida melhor, por não ir 
morar na favela, ver o filho pedir esmola, ficar sem emprego e sem esperança. 
Em seguida, ele recorda que no Brasil haviam 23 milhões de pessoas na 
miséria e sem emprego, sem salário e sem terra. Mostra indignação por essa 
situação, pois o problema segundo ele, não seria a falta de terra para 
assentar essas pessoas, mas a concentração da terra, o latifúndio. E é para 
lutar contra essa injustiça, o país com as melhores terras do mundo para a 
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agricultura e milhões de pessoas na miséria, sem terra, que os sem terra 
estavam organizados, lutando. (OLIVEIRA, 2018, p.59) 

 

Esse acampamento foi considerado o maior da América Latina, segundo 

Oliveira (2018, p.48) “Cada pessoa que foi acampar o fez dentro de um momento em 

sua trajetória de vida, muitas dessas trajetórias atravessadas por acontecimentos 

históricos similares”, e a partir desta organização surgiram os assentamentos Ireno 

Alves dos Santos que foi conquistado no ano de 1996, assentando 900 famílias. No 

ano de 1997 foi conquistado o Assentamento Marcos Freire, assentando 601 famílias 

excedentes do Assentamento Ireno Alves dos Santos. O início da vinda das famílias 

para o acampamento foi dos dias 25 de março a 16 de abril de 1996, segundo os 

coordenadores as famílias acampadas vieram de sessenta e dois municípios 

diferentes. (GALERA, 2009). 

Esses três assentamentos destacados, Marcos Freire, Ireno Alves e 10 de maio 

abrangem um total de aproximadamente 1600 famílias camponesas, apesar de cada 

assentamento possuir uma datação oficial de criação do Projeto de Assentamento 

(PA), muitos dos camponeses consideram como um único assentamento, pois tratam-

se de assentamentos conquistados pela luta unificada dos camponeses sem-terra 

através do MST. (FOLLMAN, 2019). Essa ocupação marcou a história de vida de 

muitas pessoas, tanto daquelas que viveram esse momento quanto daqueles que 

mesmo de longe presenciaram. Sebastião Salgado, por exemplo, esteve na época em 

Rio Bonito e relatou o que encontrou ao chegar ao município. 

 

Era impressionante a coluna de sem-terra formada por mais de doze mil 
pessoas, ou seja, mais de três mil famílias, em marcha na noite fria daquele 
início de inverno no Paraná. O exército de camponeses avançava em silêncio 
quase completo, apenas ouvia-se os ruídos surdos dos pés que tocavam o 
asfalto. Pelo rumo que seguia a corrente não era difícil imaginar que o destino 
final fosse à fazenda Giacomet, um dos imensos latifúndios do Brasil com 
83.000 hectares: um absurdo de terra. Quando chegaram lá, o dia começava 
a nascer, a madrugada estava espessa na serração que, pouco a pouco, foi 
se deslocando da terra, sob o efeito da umidade do Rio Iguaçu, que corre ali 
bem próximo. Pois o rio de camponeses que corriam pelo asfalto noite 
adentro ao desembocar defronte à porteira da fazenda, para e se espalha 
como as águas de uma barragem. As mulheres e crianças são logo afastadas 
para o fundo da represa humana, enquanto os homens tomam posição bem 
em frente à linha imaginária para o eventual confronto com os jagunços da 
fazenda. Ante a inexistência de reação por parte do latifúndio, os homens da 
terra arrebentam o cadeado, e a porteira se abre, foices, enxadas e bandeiras 
se erguem na avalanche incontida das esperanças nesse reencontro com a 
vida e o grito reprimido do povo sem-terra ecoa na claridade do dia a dia: 
Reforma Agrária: uma luta de todos!. (SALGADO, 1997 apud GALERA, 2009, 
p. 60) 
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Figura 1 – Ocupação do “Buraco” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sebastião Salgado (1996) apud Galera (2009) 
 

Figura 2 – Momentos da ocupação do “Buraco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Página da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu. Sebastião Salgado (1996)7 

 

Durante a ocupação ocorreram muitos conflitos violentos, causando a morte de 

várias pessoas, fazendo com que muitos desistissem da jornada de luta. Além dos 

conflitos a falta de condições acarretava doenças, fome e miséria, o que também levou 

                                                
7 Disponível em: <http://www.riobonito.pr.gov.br/new/carregaNoticia.php?r=1040#prettyPhoto> 

http://www.riobonito.pr.gov.br/new/carregaNoticia.php?r=1040#prettyPhoto
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muitos à morte, segundo Salgado (1996) apud Galera (2009, p. 57) “as condições de 

vida são as mais rudimentares; falta tudo: água, alimentação, instalações sanitárias, 

escola para crianças, assistência médica etc., os desertados da terra alimentam a 

esperança de melhores dias”. Além da violência outros fatores contribuíram para que 

muitos desistissem, porém aqueles que permanecerem puderem realizar o sonho da 

conquista da terra, marcando a vida de cada uma daquelas famílias. 

 
 
O acampamento, portanto, marcou um momento importante nas trajetórias 
de vida daquelas pessoas. Esses sem-terra, seja por desterritorialização, seja 
por outro motivo, buscaram no acampamento a realização de seus sonhos 
que para muitos significava não só entrar na terra prometida, mas pertencer 
a uma comunidade, desenvolver relações sociais, espirituais e ter onde 
acostumar-se. Significava para muitos parar de migrar. Para outros, acampar 
era prosseguir com a saga de seus pais e também eles conseguirem o feito 
de terem a sua terra. Para todos haviam motivos de atração, seja o discurso 
dos que foram convidá-los ao acampamento, seja o já conhecimento de 
outras lutas pelas quais outras pessoas foram assentadas, seja porque onde 
estavam não dava mais para ficar e essa apareceu como boa ou até única 
possibilidade real de sobrevivência. Nesse sentido, embora não se trate de 
um caso clássico de migração, o acampamento de 1996 se tornou um 
catalizador de pessoas, muitas das quais passaram por vários processos de 
migração, e nele podia se encontrar a complexa problemática da terra e das 
relações econômicas do Paraná daqueles tempos, vivenciadas por mais de 3 
mil famílias que se tornaram agentes na história. (OLIVEIRA, 2018, p.48) 

 

 

Mesmo em meio a tantas dificuldades durante o período de acampamento, o 

coletivo que sempre se preocupou com a educação e que trata essa como uma de 

suas prioridades, começou neste mesmo momento uma luta para a instauração de 

uma escola que pudesse atender às crianças que se encontravam acampadas. 

Segundo Sobrinho (2014) mesmo neste contexto de precariedade e falta de estrutura 

a sabedoria dos sujeitos do campo se sobressaiu  e esses reinventam a escola às 

margens da BR ou embaixo de uma árvore frondosa, inicialmente os educadores do 

coletivo de educação do MST e do Núcleo Regional de Educação – NRE/Laranjeiras 

do Sul, voluntariamente começaram a atender aos Sem Terrinha. Em seguida 

começaram as negociações junto aos órgãos do governo que inicialmente se 

opuseram a esta realidade humana, mas que depois sob pressão popular articulada 

pelo MST que tencionava na outra ponta em defesa dos sujeitos do campo e de seu 

direito à escola no/do campo, o Estado cedeu professores por meio de um sistema de 

Processo Seletivo Simplificado (PSS), e assim se concretizou a escola no 

acampamento do Buraco, garantindo às crianças o direito a educação. 
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Essas experiências marcam a história de vida dos Sem Terra, desde o início 

da ocupação até a conquista da terra é uma longa jornada, e é durante esta jornada 

que as pessoas que ali estão começam a se identificar como Sem Terra e a construir 

sua própria identidade cultural. 

 

Ao decidir entrar no MST, o sem terra, no embrião de se tornar sujeito, já 
optou em renunciar à exploração social, política, econômica etc., mesmo sem 
ter muita consciência disso. Renuncia também ao medo dos governantes, 
dos coronéis, das leis e do próprio preconceito de não acreditar na força da 
organização popular. Renuncia ao individualismo, à crença na propriedade 
privada e nas saídas oportunistas. Percebe que, sem a força da cooperação, 
nada restará dos seus sonhos. Por outro lado, como identidade, a elite 
procura conservar o símbolo cultural pejorativo e preconceituoso, que é o 
“Jeca Tatu”, para fazer a luta ideológica, omitindo assim o lado saudável da 
cultura camponesa, a convivência pacífica com os vizinhos, a prática dos 
mutirões, o empréstimo de objetos, as festas folclóricas, a sabedoria popular 
sobre os movimentos da natureza, a música e a verdadeira arte popular. 
Chapéus rasgados, dentes podres e botinas furadas – isso é lixo cultural que 
não nos identifica. Da mesma forma que devemos rejeitar aspectos da cultura 
camponesa que atrapalham o desenvolvimento humano e a organização 
social, devemos rejeitar as tentativas das elites de insistir na mudança de 
comportamento dos camponeses; isso porque, quando lhes interessa, 
apresentam para a sociedade um camponês que já não existe mais, pois o 
próprio desenvolvimento cultural superou determinadas características, mas 
usam tal imagem para fazer o confronto ideológico com a organização de 
classe. (BOGO, 2009, p.14, grifos do autor) 

 

Ao entrar para o Movimento o sem-terra se torna um sujeito e passa a renunciar 

tudo aquilo que vai contra os propósitos da luta do MST, resistindo as tentativas da 

elite que insistem em mudar o comportamento dos camponeses. Assim cada um faz 

parte de um processo de formação cultural, fazendo com que cada sujeito participante 

do Movimento passe a se reconhecer enquanto Sem Terra e contribua com sua 

classe, fazendo com que sejam rompidos pré-conceitos estabelecidos pela sociedade. 

Durante muito tempo e até hoje os integrantes do MST são vistos como marginais 

pela sociedade, relacionando acontecimentos ruins como crimes e roubos aos sem-

terra ou até mesmo pelo simples fato de ocuparem uma terra improdutiva com o 

desejo de trabalhar e cultivá-la, e aquele que detém o poder é tido como vítima. 

(BOGO, 2009). 

 

A desapropriação de latifúndios que não cumprem com a função social 
possibilita o acesso à terra para sujeitos e grupos em vulnerabilidade e risco 
sociais, garantindo condição para a sua subsistência ou para geração de 
renda, quando estabilizados. (LOPES e CARVALHO, 2017, p.2) 
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Portanto, o MST luta por um modelo de educação emancipadora dos sujeitos, 

assim o próximo item deste capítulo abordará a experiência de uma proposta 

educacional adotado por algumas escolas do Movimento, experiência esta adotada 

em duas escolas de Rio Bonito, a Escola Itinerante Herdeiros do Saber e o Colégio 

Estadual do Campo Iraci Salete Strozak. A história de Rio Bonito e sua relação com o 

Movimento começa com a ocupação das terras em 1996, mas a luta pela conquista 

de mais territórios é constante, além dos assentamentos citados, em 2014 é iniciada 

uma nova ocupação de terras da empresa Araupel no município, onde fica hoje o atual 

Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e a Escola Itinerante Herdeiros do 

Saber que serão apresentados a seguir. 

 

4.2 O acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio e a Escola Itinerante 

Herdeiros do Saber 

 

A Escola Itinerante Herdeiros do Saber, localiza-se no acampamento Herdeiros 

da Terra de 1º de Maio, ele é o resultado da mobilização de aproximadamente mil 

famílias acampadas na Fazenda Pinhal Ralo em Rio Bonito do Iguaçu-PR, a ocupação 

das terras aconteceu em 17 de julho de 2014, esse imóvel ocupado em 2014 é parte 

das terras ocupadas em 1996 que não foram totalmente desapropriadas na época. 

 

O acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio está historicamente ligado 
às conquistas camponesas no município de Rio Bonito do Iguaçu, sobretudo 
na década de 1990. O imóvel Pinhal Ralo, contestado em 1996, não foi 
totalmente desapropriado quando da criação dos assentamentos Ireno Alves 
dos Santos, Marcos Freire e Dez de Maio no ano de 2005. O mesmo 
permaneceu com cerca de 12 mil hectares de terras consideradas devolutas, 
ou seja, pertencentes à União. Durante quase os 20 anos de existência dos 
assentamentos em Rio Bonito do Iguaçu, o título de propriedade da terra do 
imóvel Pinhal Ralo por parte da Araupel S/A. sempre foi contestado pelo MST. 
Todavia, a ocupação deste imóvel deu-se somente em 2014, à altura do início 
do acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio. (FOLLMANN, 2019, p. 
82) 

 

O nome do acampamento e da escola estão relacionados com o fato de que a 

maioria das famílias acampadas é de familiares de pessoas que já residiam nos 

assentamentos do município e de cidades vizinhas como Quedas do Iguaçu-PR. 

Portanto, eram os herdeiros das terras que seriam ocupadas, assim como citado 

anteriormente um dos primeiros passos da ocupação é o acampamento base, o 

acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio pode ser caracterizado como um 
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acampamento em duas fases iniciais, na qual o acampamento base foi em um lote 

próximo a comunidade Arapongas, parte do assentamento Ireno Alves dos Santos. 

As famílias permaneceram por algum tempo no acampamento base até a ocupação 

da terra, durante o período de quase três meses em que as famílias acampadas 

permaneceram na comunidade Arapongas, organizaram-se as equipes e setores do 

acampamento. A ocupação do imóvel Pinhal Ralo ocorreu na madrugada do dia 14 

de julho de 2014. (FOLLMANN, 2019). 

 

Diante deste histórico, pode-se afirmar que os assentamentos localizados nos 
municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu são oriundos da 
resistência camponesa. Representam a territorialização camponesa, isto é, a 
conquista do território pelas famílias camponesas. O que antes era território 
dominado por relações capitalistas, terra de negócio, transformou-se em terra 
de trabalho, de reprodução do campesinato. Entretanto, não marcou o fim 
dos impasses e da necessidade de luta pela terra. (FOLLMANN, 2019, p. 80) 
 
 

As famílias acampadas sobrevivem basicamente da produção de alimentos, 

segundo os dados do site do MST em 2018 a produção rendeu um número expressivo 

de sacas e quilos desses alimentos.   

 

Em 2018, foram colhidas 50 mil sacas de milho, 12 mil de feijão, 12 mil sacas 
de arroz, 60 mil quilos de mandioca, 22 mil quilos de batata doce, e mais uma 
longa e variada lista de grãos, tubérculos, verduras e animais. A maior parte 
dos frutos do trabalho é utilizado para o consumo das próprias famílias. O 
excedente vai para feiras e consumidores dos municípios da região. (GHISI, 
2019, s/p) 

 

Muitas destas famílias buscaram no acampamento qualidade de vida, visando 

a partir de uma luta coletiva possibilidades de conquistar melhores condições de vida 

para seus familiares, segundo Finatto e Ribas (2017, p.7, grifos do autor) “a 

construção do território de um acampamento do MST condiciona um estilo de vida em 

que os sujeitos estão muito próximos. Já não é o “eu”, mas sim, o “nós”: um coletivo 

que predomina”. Essas famílias vieram de diversos lugares do Brasil, uma tabela foi 

desenvolvida pelos coletivos para identificar as pessoas que estão acampadas, ela 

aponta o número de famílias do acampamento, o grupo a que elas pertencem e de 

onde vieram, esta tabela foi retirada do Inventário da Realidade (2017) da escola. 
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Tabela 2 – Pessoas/famílias que compõe a comunidade da Escola: características de constituição, 
aspectos sociais, econômicos e culturais. 

 

Naturalidade das famílias acampadas 

Grupos Nº de 
Famílias 

De onde vem 

Herdeiros do Che 50 famílias Região centro e leste do Paraná, Mato Grosso e 
Rondônia. 

Nossa Senhora de Aparecida 50 famílias Paraguai, Marquinho, Laranjeiras Do Sul, São 
George Do Oeste, Bracatinga, Quedas Do Iguaçu 
e Rio Bonito Do Iguaçu 

Novo Horizonte 50 famílias Filhos dos agricultores de Rio Bonito do Iguaçu. 

Filhos da Terra 50 Famílias Marechal Candido Rondon e Rio Bonito do Iguaçu. 

Herdeiros da Terra 50 Famílias Filhos de assentados e da região de 
cantuquiriguaçu. 

Água morna 50 Famílias Rio Bonito do Iguaçu e região. 

Nova Juriti 50 Famílias Chopinzinho, Itapejara do Oeste, Guarapuava, 
São Jorge, Curitiba, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito 
do Iguaçu, Santa Catarina, São Paulo e Paraguai. 

Aliança-Paraiso 50 Famílias Rio Bonito do Iguaçu, Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Porto Alegre e Inácio Martins. 

 
Fonte: Inventário da Realidade da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, 2017. 

 

O inventário da realidade é um documento construído pelo coletivo de 

educação e da escola, esse documento relata sobre as características das pessoas 

do acampamento, as atividades desenvolvidas entre outras informações que 

caracterizam a comunidade, ele contribui e ajuda a nortear os complexos de estudo. 

 

Para o MST, o processo educativo deve ser visto como atividade humana. O 
conhecimento é produto da atividade humana que se dá também na escola; 
aprender é aprender apropriar-se da realidade, confrontar suas contradições, 
aplicando as leis da dialética como esta da “Unidade e Luta dos Contrários”. 
Assim, a escola ajudará a perceber as contradições que há entre 
dominadores e dominados, opressores e oprimidos e assim por diante. [...] 
Sendo assim conclui-se pela necessidade da apropriação dos conhecimentos 
científicos na escola, pois esta não pode funcionar sem querer transformar 
nada, apenas oferecendo diplomas para que os educandos saiam dela como 
entraram, não tenham iniciativa, não saibam o que dizer, nem opinar em 
situações contraditórias. A escola deve formar profissionalmente para o 
trabalho, mas também desenvolver a consciência de classe para que o 
profissional saiba como se dá a exploração da força de trabalho pelo capital. 
Para o MST, a função de uma escola de formação política é aperfeiçoar a 
formação da consciência para que os militantes se transformem em quadros 
com elevado nível de conhecimento que lhes dê segurança e firmeza 
ideológica para agirem. Esta escola deve contribuir na busca da solução dos 
desafios que a organização social apresenta. Para isto não pode ser uma 
escola limitada aos manuais e programas de formação estáticos. Também 
deve coordenar e realizar cursos com conteúdos de referência básica como, 
por exemplo, o que um militante deve saber enquanto um agente social. Mas 
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a escola não deve limitar-se exclusivamente a isso, deve proporcionar 
conhecimentos científicos, articulados à vida e à sociedade. (BALDI e ORSO, 
2013, p. 283, grifos do autor) 

 

A escola iniciou suas atividades em 12 de setembro de 2014 e em julho de 

2018 as famílias acampadas foram distribuídas em lotes individuais, um processo 

realizado e conduzido pelos dirigentes do MST sem a participação oficial do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), visto que a área ocupada ainda 

não foi destinada pelo Estado para a reforma agrária. Essa condição exigiu uma nova 

estrutura e um novo local para a escola, em 2018 ela contava com 580 educandos e 

educandas, e em maio de 2018 iniciou-se o processo de uma nova estrutura, 

utilizando o trabalho das pessoas acampadas e com recursos próprios das 1103 

famílias que ocupavam a área. Sendo construídas dezoito salas de aula, dois 

barracões, um para a biblioteca, sala dos professores e secretaria e outro para cozinha 

e refeitório. O Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak que fica localizado no 

assentamento Marcos Freire é a escola base desta escola, ela é responsável pelos 

aspectos legais e burocráticos da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, portanto, 

ambas adotam o mesmo Projeto Político Pedagógico (PPP).  (FEDERICI, 2019). 

Segundo Sapelli et al (2015, p.15) “As Escolas Itinerantes são uma das formas 

encontradas para garantir escolas públicas nas áreas de acampamentos enquanto as 

famílias lutam pela desapropriação das terras improdutivas”, a Escola Itinerante 

Herdeiros do Saber foi pensada pelo coletivo do MST para atender as crianças em 

situação de itinerância8 dentro do Acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio. 

Assim caracterizada devido ao fato de não terem uma moradia fixa ou um espaço 

definido, podendo mudar de local a qualquer momento dentro do acampamento. A 

escola nasce junto com o acampamento e além da luta pela terra, o MST tem uma 

luta gerada pela falta de um projeto de educação do campo que realmente valorize os 

sujeitos que ali vivem. 

 
Fato inegável, a dimensão educativa dos movimentos sociais do campo, 
particularmente o MST, tem origem na inquietação gerada pela falta de um 
projeto de educação em que haja valorização dos diversos sujeitos que 
compõem a identidade “do campo”. Por conseguinte, constatamos também 
que a Proposta de Educação do MST, pautada na Pedagogia do Movimento 
e na trajetória e experiências das Escolas Itinerantes, considera uma nova 
concepção de escola em que haja a reinvenção de tempos e espaços 
escolares. Desse modo, a “escola do campo em movimento”, estriba-se na 

                                                
8 A situação de itinerância está relacionada com o ato de se descolar constantemente, de percorrer 
itinerários, porque nunca está num local de forma permanente. 
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experiência concreta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) no contexto de luta por um projeto popular de Brasil e, nele, o do 
campo. (SOBRINHO, 2014, p.123, grifos do autor) 

 

A Escola Itinerante Herdeiros do Saber é um espaço construído dentro do 

acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio, que visa essa nova concepção de 

escola a que o autor se refere acima, esta instituição já passou por diversas 

transformações ao longo destes anos de acampamento, as salas que inicialmente 

eram de chão batido hoje ganharam piso. A construção das novas instalações da 

escola foi uma ação coletiva do Movimento, hoje a escola já não se encontra mais no 

mesmo lugar em que esteve no início das ocupações, conforme a necessidade do 

grupo ela precisou ser reestruturada em outro espaço. Abaixo fotos da escola antes e 

depois das reformas e da mudança de espaço. 

 

Figura 3 – Escola Itinerante Herdeiros do Saber – área Herdeiros I 

 

Fonte: Arquivo fotográfico da Escola Herdeiros do Saber, 2016. 
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Figura 4 – Estrutura atual da Escola Itinerante Herdeiros do Saber 

 

Fonte: Arquivo da escola, 2019. 

 

A Escola Itinerantes Herdeiros do Saber assim como o Colégio Estadual do 

Campo Iraci Salete Strozak, seguem um modelo educacional diferenciado em relação 

a maioria das escolas. Este modelo é uma experiência educacional aplicado em 

algumas escolas do Movimento, Segundo Sapelli (2017) em um primeiro momento na 

proposta dos ciclos de formação humana, a referência pedagógica era Paulo Freire e 

os temas geradores, essa adoção da metodologia adotada por Paulo Freire está 

intimamente relacionada a preocupação do Movimento em construir processos que 

contribuam para a constituição da consciência crítica da vida e descodificar a 

realidade. Portanto, diversos estudos foram sendo realizados ao longo dos anos para 

o sucesso e a implementação desta proposta nas escolas. Desde 2013, as escolas 

itinerantes vinculadas ao MST/PR vem, coletivamente, realizando um esforço para 

introduzir os elementos novos/reconfigurados, bem como para potencializar os 

elementos estruturantes, presentes desde os anos 1980 na sua proposta de 

educação. Buscando refletir sobre os avanços, dificuldades e ampliando as 

discussões sobre a sua proposta, assim a autora afirma. 

 

É necessário construir e ampliar processos que potencializem o controle 
social da escola da classe trabalhadora pelos próprios trabalhadores, 
contrapondo-se ao controle estatal da mesma, orientado pelos princípios 
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impostos pelo capital, especialmente sob a influência das agências 
internacionais e dos empresários, ou seja, a formação acrítica do trabalhador, 
o desenvolvimento de habilidades e competências que atendam às 
exigências da produção capitalista, bem como a construção simbólica que 
naturalize tais processos. O controle social pelos trabalhadores, além de 
favorecer o exercício da autogestão, poderia ajudar a construir processos de 
formação crítica, política, de denúncia e de desvelamento da realidade na 
perspectiva da totalidade, o que representa importante instrumento de luta 
social. (SAPELLI, 2017, p.626) 

 

Os acampamentos surgem através da auto-organização dos trabalhadores e 

trabalhadoras, todos os espaços são construídos pelo coletivo com o intuito de 

atender aos acampados que vão ocupar aquele espaço. A escola é um dos espaços 

coletivos que é tratado com bastante zelo e dedicação por todos, para que as crianças 

e adolescentes do acampamento tenham garantido o acesso à escola durante o 

período que estiverem naquele local e encontrem nela a possibilidade de seguir com 

os estudos. 

 

A cultura mostra toda a sua força educativa e é assumida aqui como matriz 
formadora. Situando os processos educativos nessa amplitude, a escola rural 
não é abandonada, antes é reposta em função social e cultural bem mais rica 
do que o reducionismo com que sempre foi tratada. A escola do campo e as 
escolas do MST tentam ser mais do que escola. Pretendem integrar-se na 
dinâmica formadora do Movimento. (CALDART, 2012, p.17) 

 

Como já citado estas duas escolas do município seguem a proposta 

educacional criada pelo MST, elas possuem um diferencial em relação ao currículo 

das demais escolas, que são os ciclos de formação humana, segundo Caldart (2012, 

p.21) “O capitalismo, sistema social ainda hegemônico no mundo, vem se mostrando 

cada vez mais desumanizador e cruel em sua lógica”. Preocupados com estas e 

outras questões relacionadas ao modelo de sociedade e ao projeto educacional do 

futuro, o MST busca para a educação de suas crianças e adolescentes, romper com 

modelos educacionais que servem a lógica capitalista.  

 

[...] o movimento pedagógico que forma os Sem Terra não cabe na escola 
mas a inclui como uma dimensão cada vez mais importante, exigindo dela 
que volte a olhar-se como lugar de formação de sujeitos humanos, em um 
processo educativo que fica mais rico quando se sabe que nem começa nem 
termina nele mesmo. (CALDART, 2012, p.23) 

 

A escola como espaço educativo contempla e considera todos os saberes 

acumulados pelos alunos, sua bagagem cultural e o que aprendem fora do ambiente 

escolar, neste caso os saberes informais. Sendo assim um processo de educação 
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importante em todas as esferas escolares, portanto, quando a autora diz que o 

movimento pedagógico que forma os Sem Terra não cabe na escola ela aborda a 

dimensão de todos os saberes informais que contribuem para a formação desses 

sujeitos. 

 

A realidade de opressão e a de libertação no campo sempre alimentaram o 
pensamento e a prática pedagógica progressistas. Este trabalho pode ser 
visto nesta direção trazendo-nos um novo jeito pedagógico, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. O potencial revolucionário e cultural da 
miséria e não da tecnologia, dos oprimidos e não dos opressores, tão 
presente no pensamento pedagógico progressista, tem sido reposto nas 
últimas décadas em movimentos sociais que recuperam essas matrizes 
pedagógicas tão fecundas: o movimento negro, o movimento das mulheres, 
os movimentos sociais urbanos e rurais, e o MST. (CALDART, 2012, p.19) 

 

Assim como na maioria das instituições, aqui também são considerados todos 

esses saberes dentro da esfera educacional do MST, mesmo assim tentam ir além, 

considerando formativos todos os espaços, inclusive este espaço de luta pela terra, 

fazendo com que eles sejam locais de construção de conhecimento. Para contemplar 

esses espaços educativos, no MST essas instituições buscam um modelo de escola 

diferente do tradicional, aproximando a realidade dos educandos e educandas do 

campo com o contexto escolar, um sistema educacional que tenta romper com o 

projeto de escola capitalista existente. 

 
Poucas são as iniciativas consolidadas para destruir o projeto da escola 
capitalista e/ou para construir um projeto contra-hegemônico. O MST é um 
dos poucos coletivos que, historicamente, tem se desafiado a enfrentar tal 
questão. Tem forjado, no interior da luta de classes, na luta pela terra, uma 
escola que, insistentemente, tenta romper com a forma e com o conteúdo da 
sua expressão capitalista, mas que tem encontrado resistências e 
articulações para impedir que o façam, tanto internas como externas. O 
enfrentamento à forma e ao conteúdo da escola capitalista é uma 
necessidade no processo de formação da classe trabalhadora enquanto 
classe para si, uma vez que, ao realizar suas várias funções, com perspectiva 
de futuro e de rompimento com o atual status quo, pode representar 
instrumento de luta dessa classe. (SAPELLI, 2017, p. 615, grifos do autor) 

 

Esta proposta educacional desenvolvida pelo MST e aplicada em algumas de 

suas escolas, acredita que elas devem ser um espaço de formação humana, portanto, 

não considera uma nota como parte do processo avaliativo dos educandos e 

educandas. Não permite a reprovação, pois, acredita que a escola é um espaço não 

excludente, e implanta em seu currículo os ciclos de formação humana. 
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A proposta dos ciclos de formação humana está pautada nos princípios 
pedagógicos e filosóficos do Movimento e expressa o acúmulo de 
aprendizagens ocorrido na trajetória da escola, a partir das experiências 
realizadas em outros estados brasileiros. Além disso, há a adoção de um 
currículo contínuo, sem reprovação, com atendimento em classes 
intermediárias ao final de cada ciclo. O conjunto da educação básica é 
organizado em cinco ciclos: 1. o da educação infantil (4 e 5 anos); 2. o ciclo I 
(6,7 e 8 anos); 3. o ciclo II (9,10,11 anos); 4. o ciclo III (12,13,14 anos); e 5. o 
ciclo único (ensino médio). (SAPELLI, 2017, p. 617) 

 

O currículo se torna diferenciado, contemplando a realidade do grupo,  pois, é 

construído a partir de complexos de estudo, segundo Janata e Anhaia (2018, p. 101) 

“a articulação entre trabalho, atualidade e auto-organização é elemento primordial da 

organização do ensino pelos complexos de estudo”, pois é a partir deles que se 

questionam tempos e espaços dentro da escola. 

 

O Ciclo de Formação Humana (CFH) representa a possibilidade de, no 
interior da escola, questionar os tempos, espaços e o sistema de avaliação, 
na medida em que propõe a ampliação do tempo escolar e considera outros 
espaços educativos para além da sala de aula, redefinindo a avaliação 
escolar. (HAMMEL e BORGES, 2014, p. 253) 

 

Além dos complexos de estudo o currículo é baseado em um inventário da 

realidade que é construído por professores, e a partir deles foram elaborados os 

complexos de estudos, que são o ponto de partida para a reestruturação do 

planejamento das disciplinas, neste sentido os complexos de estudo são a base para 

o planejamento escolar. (JANATA, 2015). Assim justifica-se a importância desse 

trabalho dentro de uma escola do acampamento, visto que este grupo reconhece a 

importância de todos os espaços formativos inclusive a educação informal e neste 

caso as memórias.  

 

Se partirmos do pressuposto de que a realidade é instrumento fundamental 
para a formação dos sujeitos, ela precisa ser apreendida por todos para que 
possa fundamentar o processo pedagógico vinculado às questões da 
atualidade. Neste sentido, há necessidade de inventariar a realidade e buscar 
nela os elementos que contribuirão para a construção do conhecimento. 
(HAMMEL et al in SAPELLI et al, 2015, p.73) 
 

 

Neste sentido os complexos de estudo e o inventário da realidade são 

instrumentos que vão fundamentar o processo pedagógico e a construção do currículo 

destas escolas. Arroyo prefácio in Caldart (2012, grifos do autor) faz uso dos termos 

“cultura, identidades e memória coletiva”, ambos importantes para a construção das 
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identidades culturais a partir de um processo educacional enquanto escola, portanto 

as memórias que aqui serão estudadas fazem parte desses vínculos de vivências 

cotidianas e escola.  

 
Fatores sociais e culturais são importantes para a mediação na aprendizagem 
do aluno, acrescentamos ainda, que estudos sobre a relação entre o ensino 
e a cultura podem ampliar a compreensão das práticas educativas 
relacionadas a mediação do conhecimento escolar e a formação humana que 
se supõe cultural. (ARAÚJO e CABRAL, 2012, p.6) 

 

Esse diferencial de algumas dessas escolas do MST enriquecem este trabalho, 

pois, sabendo da importância dos saberes informais e da transmissão das memórias 

como um processo educacional, ampliam-se as possibilidades de incluir as memórias 

maternais dentro deste mesmo contexto educacional para além da escola. Nesta 

perspectiva, este capítulo dedicou-se a introduzir alguns conceitos que serão 

abordados no próximo, que vai tratar tanto dos saberes informais quanto do patrimônio 

local, ambos importantes para o processo de construção da formação cultural do Sem 

Terra que também será enfocado a seguir. 
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5 O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM A PARTIR DAS MEMÓRIAS 

MATERNAIS 

 
Ainda que a história e a memória sejam dinâmicas, quando os fatos 

que marcaram as lutas de tantas famílias no acampamento são 
constantemente retomados, torna-se possível a aproximação e identificação 

daqueles que não viveram necessariamente os momentos relembrados. 
Estes, ao conhecerem a história e compartilharem o mesmo espaço, 

assumem para si o fato de estarem em um assentamento do MST, fruto da 
luta da classe trabalhadora. (JANATA, 2012, p.189) 

 

 As memórias são a nossa capacidade de armazenar e lembrar de 

acontecimentos ao longo da vida, essas memórias são transmitidas de uma pessoa 

para outra de diversas formas, contando ou compartilhando lembranças. Quando esse 

processo de transmissão de memórias ensina algo a alguém, ela passa a ser um 

processo de educação informal, ou seja, que acontece fora do espaço escolar 

tradicional. Portanto, neste capítulo trata-se do conceito de memória relacionando-a 

com os processos de educação informais, analisando como ambos contribuem para 

a formação cultural dos sujeitos Sem Terra dentro de um acampamento do MST. Além 

disso serão relatados os resultados da pesquisa de campo a partir das entrevistas 

com as mães do acampamento. 

 

5.1 O encontro do Coletivo de Mulheres 

 

Ao longo deste trabalho as memórias foram abordadas como um processo 

formativo que ensina além dos saberes escolares, esses saberes podem acontecer 

em diversos espaços, em casa ou na comunidade, essas memórias podem ser 

individuais ou coletivas. Segundo Goldstein e Capo (2016, p. 150) “A identidade 

coletiva, assim compreendida, pressupõe, portanto, que os indivíduos que a 

constroem se sintam parte de um grupo”, neste sentido em um primeiro momento o 

Coletivo de Mulheres do acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio foi escolhido 

para a pesquisa de campo da pesquisa, pois, assim como citado estes espaços 

coletivos contribuem para a formação da identidade cultural dos sujeitos. Segundo 

Oliveira e Soares (2009, p.116) “para se viver em uma sociedade plural, é preciso 

respeitar todos os grupos e culturas que constituem uma nação, sem preconceito ou 

discriminação por nenhuma delas”. Neste sentido este coletivo foi escolhido por ser 

um espaço de representatividade para as mulheres do acampamento, assim no dia 
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29 de novembro de 2019 foi realizado o primeiro dia de pesquisa de campo, neste dia 

acompanhei o último encontro do Coletivo de Mulheres do acampamento do ano de 

2019, o encontro aconteceu na escola, especificamente em um espaço coletivo que é 

destinado à farmácia e atendimentos médicos. 

 

Figura 5 – Encontro do Coletivo de Mulheres 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 
 

 
Figura 6 – Encontro do Coletivo de Mulheres 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 
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A reunião teve início às 14:00 horas e participaram 9 mulheres, questionei as 

coordenadoras em relação ao pequeno número de participantes presentes neste dia, 

elas relataram que devido à distância muitas não têm possibilidade de participar, há 

alguns meses os acampados se auto organizaram e distribuíram os lotes, devido a 

isso a distância em relação ao espaço coletivo que neste caso seria a escola 

aumentou. Elas justificam ainda, que neste momento a preocupação maior é com o 

trabalho nos lotes, mas que estão buscando se organizar para melhorar as reuniões 

e que estão sempre de braços abertos para acolher a todos e todas, elas comentaram 

que geralmente os encontros acontecem uma vez ao mês.  

Ao iniciarem o encontro fui convidada a me apresentar, expliquei um pouco 

sobre meu objeto de estudo e ressaltei a importância da pesquisa, ainda pedi para 

que elas se sentissem à vontade para comentar o que quisessem e tirassem dúvidas 

em relação a mesma. Sandra uma das coordenadoras, faz a acolhida das mulheres e 

explica a pauta do dia, neste momento peço que elas comentem de forma geral um 

pouco sobre a função do Coletivo de Mulheres no acampamento, Branca uma das 

integrantes expõe:   

 

O Coletivo no acampamento ajudou a resgatar as mulheres, infelizmente a 
sociedade brasileira é extremamente patriarcal e machista, os companheiros 
não entendem a importância e não valorizavam as mulheres. Isso é uma 
consequência da criação de pai para filhos sendo uma reprodução, a ideia de 
gênero busca resgatar a valorização das mulheres, mostrando seu valor, 
construindo uma família onde os dois são iguais e participam de todo o 
processo da criação dos próprios filhos e filhas. Um exemplo desse modelo 
de criação é o fato do menino já estar brincando enquanto a menina ainda 
precisava lavar a louça, é uma luta para vencer o patriarcado, para não 
reproduzir o que era feito com nós quando crianças, hoje as mulheres estão 
assumindo seus papéis de ir para roça, porém, bem valorizadas, não como 
escravas, mas como participante, com a criança em formação é muito mais 
fácil de construir esse conceito. 

 

Assim como ela cita em sua fala, as relações de gênero entre os camponeses, 

é vista pelo Setor de Mulheres/Gênero do MST como um dos principais assuntos a 

ser tratado durante as reuniões. Para elas é importante ressaltar que homens e 

mulheres tenham as mesmas oportunidades em todos os espaços, tanto dentro do 

Movimento como na sociedade em geral, e que todos da família façam parte do 

processo de construção da história. Para isso as ações do Movimento pautam-se em 

princípios filosóficos e pedagógicos, que deverão ser implantadas em todos os 

acampamentos, assentamentos, escolas, espaços de luta do MST, princípios estes 
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que ressaltem a importância da igualdade de gênero. Uma das ações citadas por elas 

durante o encontro é a composição da coordenação, na qual colocam um homem e 

uma mulher na representatividade. 

Assim como cita acima a representante do grupo, algumas mulheres dento do 

MST relatam que é notório e expressivo a violência de inferiorização da mulher e do 

homossexual, e algumas delas questionam que certas tarefas como coordenação e 

apropriação dos automóveis estejam sempre sob o controle dos homens. Portanto, o 

Movimento entende que a educação do campo e o Setor de Gênero possuem a tarefa 

árdua de conscientizar homens e mulheres pelo respeito mútuo e pela valorização do 

ser humano, pois, ao mostrar que as diferenças entre masculino e feminino são 

construções culturais de cada sociedade, o conceito de gênero derruba uma velha 

compreensão de que homens e mulheres têm funções sociais diferentes. (MOTA e 

DE PAULA, 2012). 

Em seguida retorna-se a pauta principal da reunião, Sandra uma das 

coordenadoras começa pelos informes da viagem das mulheres à Brasília na primeira 

quinzena de fevereiro de 2020, a fala é sobre a organização para este evento Antes 

deste evento nacional acontece um evento regional chamado “Uma Escola Para 

Mulheres”, que vai preparar essas mulheres que irão à Brasília, ela ressalta a 

importância de retomarem os encontros para estarem bem preparadas. A princípio 40 

companheiras irão à Brasília, antes deste evento acontecerá uma preparação, ela 

ainda explica que as vagas serão preenchidas a partir de um sorteio. Ivete, uma das 

coordenadoras do coletivo faz a leitura do documento encaminhado pela regional do 

MST onde constam as datas, vagas e a forma de alimentação destinada a cada 

acampamento e assentamento, no caso o que cada um vai contribuir, ela explica ainda 

que antes de irem à Brasília elas vão fazer o encontro regional para organizar 

materiais como faixas, cartazes e um banner, Ivete: 

 

As companheiras que forem levar crianças precisam avisar a coordenação 
até o dia 5 de fevereiro, cada criança precisa estar com a documentação em 
dia, ressaltando que são 38 horas de viagem que é difícil para levar crianças.  

 

Viviane que também se faz presente no encontro, ressalta que já viajou com 

seu filho para encontros semelhantes a estes e que encontrou dificuldades. Ivete 

completa que não é proibido levar criança, mas que acha importante ressaltar esses 
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aspectos em relação a viagem. Branca que já foi à Brasília em outro evento 

complementa a discussão:  

 

Companheiras que queiram levar criança nesta mesma época que fomos em 
2015, era 40º em Brasília e essa temperatura no asfalto é escaldante, não 
aguentava o calor, Brasília é extremamente seca nesta época, nós até 
pedimos chuva, mas Deus não mandou. 

 

Continuando a pauta Ivete comenta o que está no documento, que o valor de 

responsabilidade de cada polo, ou seja, cada um desses polos são organizados a 

partir do município em que cada acampamento está localizado, o valor é de R$ 

3000,00, neste momento ela levanta a possibilidade de um evento para arrecadação 

deste valor. Sandra então explica para que será utilizado este dinheiro: 

 

Esse valor de R$ 3000,00 precisa sair deste nosso espaço, o sindicato vai 
contribuir, mas é pouco, cada um vai contribuir um pouco para o valor do 
ônibus, pensamos com a Ivete e a Vivi para fazermos uma tarde de jogos e 
bingo mas observamos que não teria muita adesão por parte da comunidade, 
por ter sido feito em cima da hora, então marcamos outra festa com almoço 
para arrecadar estes fundos. Neste dia podemos fazer jogos diversos, bingo 
e torneio, a data que pensamos seria 16 de fevereiro de 2020, pensamos em 
desafiar as comunidades para ver o que podem contribuir. Além destes 
gastos temos os gastos pessoais de cada companheira, pensamos com as 
meninas para fazer uma macarronada caseira neste dia do almoço, temos 
uma rifa para montar, temos um porco também o que vocês acham?  

 

Viviane pergunta se elas gostaram da comida da última festa e ressalta que 

elas optaram por fazer macarronada por ser mais rápido e prático, e para que elas 

também possam aproveitar a festa. Ainda sobre a viagem elas comentam de forma 

coletiva que o ônibus é confortável e que como a comida tem que ser assumida pelo 

acampamento todos precisam ajudar, pois a luta é das mulheres, mas todos precisam 

contribuir e ressaltam que todos têm que ajudar para não ser machista, o 

acampamento contribuindo para que todas possam viajar. Segue-se a pauta da 

reunião e Sandra pergunta se todas estão dispostas a ajudar na festa, elas respondem 

que sim. Ivete comenta:  

 

Pedimos doações de farinha e ovos para o macarrão, a ideia é fazermos uma 
macarronada e um frango assado, o que a gente conseguir de doação é lucro, 
conseguir alguém do grupo que tenha algo para doar, sair para fora pedir 
doações, não é obrigatório, é espontâneo quem queira contribuir vai ajudar.  
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Elas continuam a discussão em relação as quantidades necessárias, que 

pretendem fazer um macarrão com carne moída e ressaltam a importância de pedir 

doações. Sandra pergunta então se pode contar com a disponibilidade delas para este 

evento e comenta a importância do trabalho das mulheres que querem ir para a 

viagem, ressalta que para viajar é necessário trabalhar e participar, não só na viagem, 

mas também na festa. Sandra:  

 

Os nossos companheiros já têm entendimento, eu quase não paro em casa, 
mas tem companheiras que precisam se organizar porque o companheiro não 
deixa sair sempre que quer, as vezes ela se organiza para ir em um dia por 
exemplo, no dia 8 de março e não poderia vir ajudar na festa. Eu vejo nos 
meus vizinhos as mulheres que falam que vão a algum lugar, mas que não 
recebem permissão, temos que tomar cuidado em relação a isso, pois as 
vezes a companheira não pode sair na mesma frequência que nós.  
 
 

Ivete ressalta que muitas companheiras vão contribuir com a festa, mas não 

irão viajar, e complementa: 

 

No documento que veio ainda tem uma divisão de vagas, é necessário estar 
entre essas vagas uma educadora infantil, ela fala sobre os nomes das 
pessoas que já estão na lista que vão para assumir essas determinadas 
tarefas. Tem que levar o kit saúde, a companheira Edite vai levar os remédios 
caseiros e homeopáticos, além disso cada uma precisa levar um kit saúde e 
o kit militante9. Precisamos também levar alguém para a ciranda, podemos 
fazer um diálogo com o Colégio Iraci10 para que eles nos indiquem alguém 
para esta função. 

 

Ivete encerra seus comentários e abre para o restante do grupo, neste 

momento as demais levantam possibilidades da forma que podem arrecadar as 

coisas, que podem fazer jogos, torneio de pênalti, somente para homens ou somente 

para mulheres, devido a questão de gênero tanto discutida por elas neste coletivo 

resolvem fazer com ambos. Comentam ainda a questão de dar almoço de graça para 

os jogadores que vierem de fora como forma de visita, quando os times do 

acampamento saírem para jogar fora quem ganha o almoço são eles. 

Durante a reunião a todo momento é levantada a questão do gênero, um 

símbolo importante para a luta delas, pensaram em colocar as mulheres jogar pela 

manhã e os homens a tarde. Durante toda a reunião elas demonstram alegria, sorriem, 

                                                
9 Este kit é composto por objetos pessoais para a alimentação como pratos, talheres e copo, e de 
materiais de higiene e de uso pessoal como toalha, sabonete, papel higiênico, colchão, coberta e etc.  
10 Esta abreviatura é utilizada na região para se referir ao Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 
Strozak. 
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contam episódios engraçados e que acham interessantes, comentam também como 

pode ser a divulgação do evento, escrever com cal11 nas estradas é uma das formas 

mais eficazes de divulgação no interior. Como este é o último encontro do ano elas 

fazem com que tudo fique bem encaminhado e definido para entrar no próximo ano 

com todas as forças para organizar os eventos, comentam que neste sentido é 

necessária uma nova reunião assim que começarem as aulas e as linhas de ônibus 

estiverem reativadas. Em relação a venda das bebidas combinaram de deixar por 

conta do mercadinho, eles vendem e passam um valor para elas, assim ficam com 

menos funções para o dia da festa. 

Sandra ressalta que elas têm também alguns prêmios para colocar na rifa, ela 

mostra às companheiras os prêmios que ganharam e pensam na melhor forma para 

organizar. Ivete ressalta que todas essas ações que foram discutidas nesta reunião 

de hoje já passaram pela reunião da coordenação do acampamento, mas que em 

alguns casos tem uns coordenadores machistas que acabam não passando as 

informações do coletivo delas para o restante do pessoal, pois acham que as ações e 

recados delas são menos importantes. Em alguns grupos as mulheres não estão tão 

ativas como deveriam, e que as informações discutidas no coletivo não estão 

chegando. Ivete diz: 

 

Algumas mulheres já estão em seus lotes perto das comunidades que já são 
assentamento, então essas mulheres estão participando destas 
comunidades para não dizer que são do acampamento. 

 

 Branca diz: 

 

Eu as entendo, porque confesso que em alguns lugares que já fomos não 
pudemos dizer que somos acampadas porque poderíamos sofrer agressões, 
em Brasília por exemplo, precisamos se esconder pois é uma cidade 
totalmente contra movimentos sociais. 

 

 Neste momento elas voltam a discussão em relação ao patriarcado, dão o 

exemplo de suas mães, Viviane diz:  

 

Minha mãe nunca usou calça, mas nós somos diferentes usamos shorts 
curtos, meu maior orgulho é ver minha mãe se libertando, até que enfim você 

                                                
11 Pó branco constituído principalmente de óxido ou hidróxido de cálcio, usado na construção civil, em 
cerâmicas, na clarificação de óleos, na manufatura de papel etc. 
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fez algo que eu sempre quis que você tivesse feito, fazendo faculdade, 
realizando seus sonhos.  

 

Natália diz: 

 

Em um mundo machista uma mulher se libertar é importante.  

 

Neste momento elas começam a comentar sobre os maridos, as saídas de 

casa, as proibições que antes tinham e que conseguiram se libertar e que hoje estão 

melhores. Ivete diz:  

 

O Movimento me propôs desafios e eu venci, eu assumo a identidade de uma 
mulher Sem Terra e que sou capaz de lutar e batalhar por qualquer coisa, por 
isso estamos aí na luta, nossos direitos não podemos perder. O Movimento 
propõe que se você tiver coragem de entrar, o MST te dá condições, te dá 
estudo, formação, temos médicos e advogados formados dentro do MST, eu 
sempre digo que o Movimento é uma sigla, mas o Movimento mesmo é o 
povo quem faz, a sigla e o povo que trabalham juntos e unidos. 

 

 Juntamente com o encontro do Coletivo de Mulheres são realizados os 

informes da saúde, cada participante anota os recados e se compromete em transmiti-

los ao seu grupo e aos vizinhos mais próximos. Ivete diz: 

 

Terça feira dia 03 tem o peso do bolsa família, vacina e exame preventivo 
pela manhã. Dia 11 e 12 de dezembro cadastramento da saúde, um da família 
vem e traz os documentos de toda a família, quem não fizer este cadastro 
não consulta e não pega medicamentos. Este cadastro é importante porque 
no ano que vem tem uma programação de médicos aqui ao menos meio 
período todos os dias, mas precisamos conseguir a maioria de pessoas para 
serem cadastradas, para que a gente consiga atingir um número suficiente 
para comprovar para a saúde que temos toda essa demanda. 

 

Após estes informes se encerra a reunião do coletivo, neste dia as integrantes 

do grupo organizaram uma comemoração surpresa devido a passagem do aniversário 

da coordenadora Ivete, um lanche com bolo e suco. Após esse lanche elas olham e 

separam as roupas que chegaram para a doação, em seguida vão se organizando 

para pegar o ônibus. O Coletivo de Mulheres também é identificado como Coletivo de 

Gênero, assim como citado ao longo do relato das entrevistas a questão do gênero é 

bastante discutida entre elas.  

 
As relações de gênero vão se reproduzindo na sociedade por meio de 
instituições e de instrumentos, entre eles a escola, reprodutores, na 
sociedade, da ideologia da classe dominante. Por isso, acreditamos que 
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nossos   princípios   filosóficos   e   pedagógicos colaboram diretamente com 
o Setor de Gênero. (MOTA e DE PAULA, 2012, p.72) 

 

A igualdade de gênero dentro do acampamento é uma luta árdua, mas assim 

como elas comentaram muitos avanços já aconteceram ao longo do tempo em relação 

a este assunto, mas a luta pela conquista de espaço é constante, assim como citaram 

Mota e De Paula (2012), o MST acredita que a partir de seus conceitos pedagógicos 

e filosóficos é possível colaborar com esta luta em relação a igualdade de gênero, 

portanto, a proposta educacional do Movimento contempla o ensino de gênero para 

tentar romper com aquilo que vai se reproduzindo na sociedade. 

 

5.2 Memórias maternais 

 

As brincadeiras de infância, o contato com a natureza, o trabalho diário no 

campo durante a infância e a juventude, foram lembrados pelas entrevistadas e são 

memórias que podem ser ouvidas de muitas pessoas que cresceram no campo, o 

trabalho no meio rural sempre foi visto como árduo e difícil e a vida na área urbana 

como sinônimo de ascensão social e possibilidade de melhores condições de vida. 

Porém, as memórias maternais que foram ouvidas e relatadas neste item, 

representam toda a vivência do campo e o contato que as entrevistadas tiveram 

durante a vida e que as fizeram buscar a possibilidade de voltar a viver essa realidade. 

Pois, para elas o tempo que viveram na cidade de forma alguma conseguiria suprir os 

prazeres da vida no campo, pois, o amor que sentiam pela terra foi o combustível para 

buscar reviver esses bons momentos da infância e possibilitar a mesma qualidade de 

vida às suas famílias. 

 

Quando o sujeito lembra o passado, ele o reconstrói segundo um ponto de 
vista, reconstrói um novo sentido de acordo com determinados valores e 
formas de ver o mundo. Ele representa o passado conforme crenças e valores 
construídos ao longo de sua experiência. Tais valores e crenças decorrem 
das relações do sujeito com o mundo e com a sociedade. Nesse sentido, a 
memória pode ser compreendida como uma construção sócio histórica. Ao 
ressignificar o passado, o sujeito constrói avaliações e representações de si 
mesmo, do ser e estar no mundo, constrói uma identidade. (GOLDSTEIN e 
CAPO, 2016, p. 149) 

 

Assim lembrar do passado é reviver as memórias, neste sentido as memórias 

que foram coletadas durante as entrevistas são as lembranças do passado dessas 

mulheres, desse modo, as memórias ajudam na construção da identidade coletiva que 
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está relacionada a valores e crenças partilhadas, que podem sofrer múltiplas 

influências ao longo do tempo, ou seja, é no devir que a identidade coletiva se constrói, 

no cotidiano das trocas simbólicas e das negociações de sentidos. (GOLDSTEIN e 

CAPO, 2016). 

Abaixo estão relatados os resultados das entrevistas, nas quais apresentam-

se as memórias dessas mães que vivenciaram a vida no campo, que receberam na 

informalidade diversos conhecimentos e que a partir deles construíram o seu amor 

pela terra. Assim as entrevistas começam após o término da reunião do dia 

29/11/2019, a primeira entrevistada respondeu as questões enquanto coordenadora 

que está à frente deste coletivo. Ivete Mello tem 38 anos de idade estudou até a 5º 

série do ensino fundamental é casada, tem 4 filhos, natural de São João-Paraná. 

Antes de chegar ao acampamento morava em Joinville-Santa Catarina e trabalhava 

como auxiliar de cozinha, neste período já era casada. Ivete comenta sobre sua 

história de vida desde antes da chegada ao acampamento. 

 

Nasci fui pra Honório Serpa vim para Rio Bonito, meu tio era assentado mora 
no Ireno Alves, ali eu casei morei um pouco e fui para Joinville trabalhar, 
algum tempo depois chegou lá a informação de que ia sair o acampamento 
aqui, confesso que na época eu não gostava dessa história de acampamento, 
mas acabei vindo de lá em maio, logo que saiu o acampamento aqui. Fazia 
uns 10 dias que tinha saído eu já fiz o meu cadastro no acampamento base 
e já entrei no grupo Água Morna, através dali já comecei a participar do setor 
da comunicação, foi através deste setor que passei a conhecer e ter maiores 
informações sobre a luta do Movimento, foi aí também que eu conheci os 
coletivos, das mulheres, da juventude e da saúde, fiz parte do setor de 
comunicação durante dois anos, neste tempo dividiram as áreas para 
conquistar mais território ai me mudei para o Lambari, passado um tempo 
comecei a participar do Coletivo de Mulheres regional. Neste período tivemos 
várias formações com as mulheres e demais coordenadoras do Movimento 
que vieram a contribuir com o trabalho, neste mesmo tempo entrei para 
coordenar, ali que fui estudando e entendendo que eu tinha uma barreira 
muito grande sobre conversar e foi através das formações que acabei tendo 
um desbloqueio quanto a isso. O Movimento nos propõe muitas coisas, nesse 
Movimento acabei descobrindo que a mulher não é só para ficar dentro de 
casa, ela tem o mesmo direito do homem, os dois tem o mesmo direito, hoje 
ainda continua, o machismo ele vem de dentro de casa, o sistema faz com 
que você seja criada assim, a menina tem que se comportar, não pode jogar 
bola. O sistema não nos dava liberdade, através dessas tantas formações, 
assim como eu, muitas mulheres conseguiram se libertar desse sistema. Ela 
não precisa ser perfeitinha para servir o sistema, a partir das discussões você 
vai conhecendo, cada qual tem o direito de viver e ter sua vida como se 
define, o homossexual é a mesma coisa que as outras pessoas, tudo isso a 
gente vai entendendo através das formações e isso se ensina em casa. A 
violência acontece e muito, a violência contra a mulher é muito séria, a gente 
conversa muito nas formações que a violência não é só aquela que aparece, 
aquela que você sofre com palavras as vezes é muito pior, machuca mais 
que um tapa, eu sofri isso dentro da minha própria casa, através das 
formações do Movimento eu me libertei. 



75 

 

 Dando sequência no roteiro da entrevista, pergunto a Ivete quais são as ações 

desenvolvidas pelo Coletivo de Mulheres no acampamento e qual a importância 

destas ações para as mulheres que ali vivem. 

 

Neste momento estamos em poucas devido à distância, está bem difícil reunir 
pois, as casas estão longe e o transporte é difícil, estamos avaliando trabalhar 
com os clubes de mães das comunidades, trabalhar as duas coisas juntas, 
seria mais fácil reunir. O Coletivo tem como objetivo fazer com que a mulher 
reconheça o seu valor, a mulher se sentia desvalorizada dentro do 
acampamento, é uma coisa que estamos tentando conversar, algumas ainda 
não se libertaram às vezes até por medo da Igreja a mulher não pode cortar 
o cabelo, usar calça, usar maquiagem, tem que ser o tipo perfeita, o modelo 
que o sistema colocou e que a Igreja prega, não se reprime de uma maneira, 
mas a Igreja reprime por outra. A violência contra a criança também é bem 
grave e enquanto Movimento tentamos dialogar para que não aconteça, 
tentamos mudar o conceito da sociedade, a sociedade tem muito que o Sem 
Terra é bandido, não podemos dizer que todos são “santos” mas pra você 
entrar no acampamento você precisa tirar os documentos da polícia, mas 
mesmo assim acontece de entrar alguém que não era pra entrar. Algo que 
tentamos quebrar é a frase eu fui ajudar o fulano no serviço, não, eu vou fazer 
o meu trabalho. O grupo é aberto à todas que quiserem participar, não tem 
uma quantidade definida, inclusive os LGBTs também, há algum tempo 
tinham até alguns homens que participavam para transmitir recados. 

  

A segunda entrevistada do dia é uma das participantes do grupo, ela preferiu 

não se identificar, portanto é tratada como entrevistada 1. Ela tem 30 anos, cursou 

administração até o segundo semestre, é casada tem dois filhos do primeiro 

casamento e um do segundo, é natural de Suzano-São Paulo. Antes de chegar ao 

acampamento morou até os 14 anos em São Paulo, trabalhava servindo vinhos em 

um restaurante, veio para Rio Bonito do Iguaçu no dia 17 de abril de 2014. A 

entrevistada 1 comentou sobre sua história de vida antes de chegar ao acampamento, 

o que a motivou a chegar aqui e também o que este Movimento representa para ela 

em sua vida. 

 

Eu vim para Rio Bonito comemorar meu aniversário e ouvi alguns rumores do 
acampamento, meu companheiro veio para fazer a inscrição e no dia 27 de 
maio já estava acampada. Eu sou digamos filha do êxodo rural do estado do 
Paraná, houve a grande geada que matou tudo no Paraná, meus pais foram 
pra São Paulo, a gente nasceu, cresceu sob periferia das grandes cidades, 
portão com cadeados, nós trancados e os bandidos soltos, crescemos 
escutando as lindas histórias do campo, que mesmo os pais sem ter um 
sapato eram felizes, eles eram livres, nós não podíamos sair pois, era 
perigoso, cresci ouvindo as histórias do desbravamento do Paraná, minha 
mãe veio com os colonos de Minas para o norte do Paraná, aquelas crianças 
eram mais felizes que nós que éramos presos, eram mais felizes que nós que 
tínhamos TV. Mesmo que eles tenham passado fome eles tinham histórias 
para contar, eu não tenho, eu andava de bicicleta nos corredores na periferia, 
quando eu digo que sou filha do êxodo rural, eu queria liberdade pros meus 
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filhos, quando eu vim me acampar a gente aprende a pensar politicamente, 
não partidária, mas a política dos movimentos sociais, lutar pelo bem comum, 
se importar com outra pessoa, um exemplo de uma formação humana, a 
sociedade te amortece com os problemas sociais, se um negro morrer na 
favela assassinado, você acredita que um negro da favela do Rio de Janeiro 
vai sentir dor por essa pessoa que se encontra na mesma situação que ele? 
Não, é só mais um. Um Sem Terra que mata um Sem Terra em qualquer 
outro lugar, se ferve porque isso é uma injustiça, a gente perde esse senso 
de se importar com as pessoas, em 2015 a gente estava começando as 
formações, eles ficaram sensibilizados com um sem teto, e eu tinha passado 
sem ver, eu estava vendo que eu estava amortecida, que eu não estava 
incomodada, não enxerga os excluídos e eles estavam sensibilizados, esse 
resgate da minha pessoa, era trazer essa sensibilidade se uma pessoa tem 
o que vestir, passou a ser prioridade. Me incomodo em saber se todo mundo 
está bem, se não tem gente precisando de ajuda ou alguma pessoa 
precisando de apoio, somos sensíveis a isso, na cidade não vemos isso, 
algumas pessoas fazem isso na cidade, mas são exceção. Uma pessoa aqui 
do acampamento me mostrou o gênero, minha própria companheira me 
apresentou, fiquei encasquetada com aquele monte de mulher se reunindo, 
procurando mulheres vitimadas, salvar alguém de uma coisa que nem sabe 
que sofre. A minha sorte é que casei com um feminista, ele me ajuda muito e 
é criticado pelos outros companheiros, porque ele fazia comida, lavava roupa 
e eu pro mundão, trabalho, formação, ajudando na formação na própria casa 
que é importante, tem uns que não atrapalham mas também não ajudam, ele 
ao contrário me ajudava quando eu precisava viajar. Eu já tinha leucemia há 
um ano, trabalhei doente porque eu não queria que ninguém soubesse, eu 
não contei e continuei trabalhando, chegou um momento que eu não pude 
mais trabalhar. Faço aulas de artes aqui de vez em quando, mas estou 
voltando aos poucos, o que aparecer eu faço de voluntária, tenho essa 
dificuldade da doença, fiquei mais de 3 anos e meio fora de casa até 45 dias 
fora. Gratificante você ver que aconteceu o assentamento, importante ver que 
um conjunto de famílias organizadas podem vencer. Quando vim passar meu 
aniversário em Rio Bonito ouvi rumores do acampamento, fui pesquisar e vi 
que a mídia falava mal, comecei a pesquisar a questão do latifúndio conversei 
com assentados aí conheci a história verdadeira. Vim visitar meus pais que 
são assentados no Ireno Alves e acabei ficando, me apaixonei pela luta e 
sabe de uma coisa, meu pai trabalhou e ajudou muito em greves em São 
Paulo e foi preso na ditadura, então eu já era um pouco militante, mas sou só 
eu, os outros da família não (risos). Quando viemos para o acampamento 
veio eu, meu atual marido e meu filho que tenho com ele, os outros dois do 
meu outro casamento ficaram com a avó paterna. Hoje no acampamento eu 
cuido da minha horta que é o meu xodó e minhas melancias amarelas, para 
o Coletivo de Mulheres eu voltei hoje, devido a minha doença que comentei 
com você. O Movimento é a principal ferramenta na luta pela Reforma 
Agrária, a Reforma Agrária mesmo seria estrutural, quando você entra no 
assentamento é uma pequena reforma dentro da Reforma Agrária, não tem 
outro caminho para retomar o que realmente pertenceu a nós. Meu avô 
perdeu uma estância enorme eles foram sendo espremidos pelas plantações 
de milho e soja dos latifúndios, ou saiam ou morriam, então abandonaram 
tudo e foram para São Paulo. 

  

Ao comentar sobre a importância que o Movimento tem em sua vida e a 

liberdade que o campo proporciona aos que ali vivem, pergunto a entrevista 1 o que 

ela gostaria de transmitir aos seus filhos sobre essa vivência no acampamento e a 

luta pela terra, então ela responde: 
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Amor à terra, você não pode criar um Sem Terrinha dizendo que olha você 
vai ser um engenheiro, filho quando você crescer a terra é tua, é você que vai 
tirar o leite da vaca, você não vai ser escravo da cidade, vai viver bem, vai 
plantar as coisas orgânicas sem agrotóxicos, a identidade Sem Terra tem que 
ser passada com amor à terra. Todos querem se formar médico, engenheiro, 
arquiteto, então ele acaba indo pra cidade, eles dizem: eu ralei para meus 
filhos estudarem, ser escravo na cidade é melhor que ser livre? Filho esse 
lote é seu, você ajudou a conquistar sofreu sem luz, sem condições, muitas 
vezes a maioria das coisas ganhadas, ele vivenciou a conquista junto com 
nós, ele vai tirar leite pode até inventar um robô para isso, mas desde que 
fique no campo está ótimo. É entregar uma semente e dizer olha essa 
semente que estava perdida está aqui e de repente você está pegando e 
trocando sementes, está vendo esse milho aqui que você não consegue 
alcançar a espiga, esse milho aqui é nosso, o transgênico não é bom, faz mal 
à saúde, o leite está contaminado porque o milho está contaminado, 100% 
do leite do Paraná está contaminado. Filho você vai trabalhar com a vaca, 
você tem que saber que o agronegócio está ali para te induzir, você tem perca 
de produção, não respeita o tempo do animal, tem que ensinar as crianças 
sobre a semente, sobre o leite, se a vaca vai dar 8 litros de leite, ela vai dar 
isso, tem que respeitar os animais, ensinar a cuidar da terra, dos animais e 
das plantas, a água no mundo está acabando nós estamos em cima do maior 
aquífero do mundo, uma hora o agrotóxico vai infectar a água, quem tiver 
terra daqui 40 anos vai estar bem, quem está na cidade não vai estar bem. 

 
 

Assim como já citado na metodologia no início do texto, as demais entrevistas 

foram realizadas posteriormente ao dia do encontro. No dia 26 de junho de 2020 recebi 

a entrevistada 2 que preferiu não se identificar, que prontamente respondeu às 

perguntas pré-estabelecidas pelo roteiro (apêndice A), ela tem 24 anos, cursou o 

ensino médio completo, é casada tem dois filhos é natural de Guarapuava-PR, mas 

viveu na cidade de Goioxim-PR antes de chegar ao acampamento, trabalhou como 

babá e doméstica e veio para o acampamento já no início das ocupações em 2014. 

Começo o roteiro de perguntas pedindo para que ela me conte o que fazia 

antes de chegar ao acampamento, e peço que comente um pouco sobre sua história 

de vida, e quais foram as motivações para que ela e sua família buscassem o 

acampamento. 

 

Eu morava com meus pais lá no Wagner, um assentamento no Goioxim-PR, 
meus pais são assentados, eram acampados em Pitanga-PR mas não 
conseguiram ganhar terra lá e vieram no Wagner e compraram um lote ali, eu 
nasci em Guarapuava-PR mas meus pais moravam em Goioxim-PR. Uma 
vez meus pais trocaram de lote e foram morar no Espigão Alto do Iguaçu-PR, 
teve um tempo que eu trabalhei em uma panificadora um ano e depois voltei 
para o Goioxim e trabalhei dois anos como doméstica, aí conheci meu marido, 
engravidei, neste período eu estava terminando o ensino médio, eu tinha 
planos de fazer faculdade já tinha até feito inscrição, mas como eu estava 
grávida e eu era babá eu pensei que eu queria curtir o meu filho, não queria 
ter que dar pra alguém cuidar, eu queria aproveitar aquela fase, ai o dinheiro 
que eu tinha guardado eu comprei duas vacas e fui morar com o meu pai. 
Estávamos morando na cidade do Goioxim, ai eu fui pro assentamento com 
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meu pai, nesse momento meu marido ainda ficou morando na cidade e ele ia 
me visitar, ai eu tive o Davi e meu marido resolveu comprar mais umas vacas, 
nós estávamos com seis cabeças de vaca, então ele abandonou o serviço 
dele e fomos trabalhar no lote do pai, nós somos em quatro irmãos, nós 
estávamos em quatro trabalhando no lote então a gente não podia criar mais 
vacas porque o espaço estava apertado, cada um tinha que ter um 
quantidade específica. 
 
 

Visto que você morava no Goioxim uma cidade que fica há alguns quilômetros 

de distância de Rio Bonito, entrevistada 2 como você descobriu o acampamento 

Herdeiros em aqui no município? 

 
 
Eu tinha uma amiga que é minha comadre que veio se acampar pra cá, aí um 
dia eu liguei pra ela conversando com ela, ela me contou que estava no 
acampamento e que tinha vaga. Estava na segunda remessa, ai eu peguei e 
vim, eu, meu marido, meu filho e meu irmão, deixei as vacas até a gente ir 
pro lote, agora eu já trouxe, isso foi oito meses depois que estávamos 
morando no lote do meu pai. 
 

 

Entrevistada 2, quais foram as principais motivações para que você e sua 

família buscassem o acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio no município de 

Rio Bonito do Iguaçu? 

 
O que me motivou é porque eu sempre lidei na roça, sempre tive esse 
contato, eu gosto de trabalhar na roça, esse período que eu tive na cidade 
deu pra perceber que eu não gosto, não gosto do barulho, é uma rotina 
sempre ali tem que ficar meio trancado dentro de casa, só serviço e casa, eu 
gosto de estar no meio da natureza, mexer com a terra, pra mim é uma terapia 
trabalhar com a terra. 
 

 

Dando sequência na entrevista, pergunto a ela o que é produzido hoje na terra 

em que ela e seus familiares conquistaram: 

 
 
Hoje no acampamento a gente planta meio de tudo, na roça a gente planta e 
eu tiro leite, estou tirando de quatro vacas agora, eu vendo o leite, eu tenho 
a minha rotina de dona de casa, eu faço parte do clube de mães do 
Charqueado. 
 
 

Em seguida peço para que ela comente um pouco sobre a importância que o 

MST tem para ela e para sua família hoje: 

 
Eu acho que é a única forma da gente conquistar a terra, quando eu fui 
trabalhar na cidade eu pensava assim um dia eu quero ter um lote pra mim, 
mas pense bem assim quantos anos eu ia ter que ficar trabalhando né, eu 
assim que mal terminei o ensino médio, talvez trabalhando de doméstica, 
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tendo um filho, ia ser bem difícil, talvez quando eu tivesse com uns 45 anos 
eu ia conseguir comprar um lote. O Movimento eu vejo como uma 
oportunidade. 

 

Indo para a parte final da entrevista peço para que ela comente sobre o que ela 

pretende transmitir aos seus filhos ao longo da vida sobre a vivência no acampamento 

e a luta pela terra: 

 

Eu vejo muito assim que é a questão da alimentação mesmo, porque o que 
a gente produz no campo além de ser saudável é a gente mesmo que produz, 
eu vejo muito amor pela natureza que os meus filhos têm, a questão das 
árvores, da água, da proteção mesmo do meio ambiente, do amor pelos 
animais, eu pra mim é muito gratificante poder estar em um ambiente deste 
com eles, eu explico pra eles que nós estamos aqui hoje graças ao 
Movimento, que se não fosse a gente ir lá, se organizar e ocupar o latifúndio 
a gente não ia conseguir. Eu quero que meus filhos continuem no interior, eu 
mesma penso de estudar, mas qualquer coisa que seja relacionado a 
construção do meu lote, do meu trabalho, pra melhorar o meu conhecimento 
ali com a vaca ou pra lidar ali com a terra, tem tanta coisa que a gente não 
sabe que pode aprender. Eu até acho que seria interessante essa ida pra 
cidade, se eles quiserem muito ir eu deixaria eles irem pra cidade pra eles 
verem a diferença, a gente morando ali e convivendo ali no lote, é 
interessante ver essa diferença pra dar mais valor, a mesma experiência que 
eu tive, as vezes você não dá valor, pra uma alface, um queijo, pra um arroz, 
um feijão que você produz, pra uma carne, você vê a diferença tanto no preço 
quanto na qualidade, eu vejo muito assim também que se você for comer uma 
comida orgânica na cidade, se você for comprar uma comida orgânica na 
cidade o valor que é. 

 

Por fim pergunto qual a importância que o coletivo tem para as mulheres dentro 

do acampamento e para as participantes? 

 

O coletivo pra mim é tudo assim, é meu passatempo é onde a gente conversa, 
troca ideia, a gente se fortalece mesmo enquanto mulher, eu prefiro muito 
mais estar em um espaço de mulheres que a gente está em mulheres pra ter 
um diálogo do que quando tem companheiro junto. Não desfazendo os 
companheiros é claro, mas eu vejo que a gente se sente mais forte, eu vejo 
assim que sejam as mulheres do coletivo como as que estão no grupo a 
opinião das mulheres é muito forte, eu vejo que elas estão cada vez mais 
assim se impondo, dando opinião e as vezes mesmo que quem vai levar a 
opinião seja o coordenador, porque eu vejo assim na coordenação muito 
homem hoje temos só cinco mulheres em um grupo de vinte e quatro 
coordenadores. São poucas mulheres, por mais que o coordenador leve a 
informação, essa discussão foi feita por mulheres, eu vejo que elas colocam 
bastante a opinião, ajudam a fazer aquela discussão a ir para um lado que 
seja legal pra todo mundo, eu vejo que as mulheres veem mais o geral, elas 
analisam todas as situações. 

 

A quarta entrevista foi realizada no dia 20 de julho de 2020 com a coordenadora 

pedagógica da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, Ana Ribas tem 53 anos é 

divorciada possui ensino superior completo em Pedagogia, tem três filhos, natural de 
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São João do Sudoeste-PR, antes de chegar ao acampamento trabalhava como 

professora e chegou já no início das ocupações em 2014 e há quase um ano está 

morando novamente na cidade de Rio Bonito. 

Ao iniciar a entrevista peço para que Ana comente sobre sua história de vida e 

quais eram as suas ocupações antes de chegar ao acampamento. 

 
Eu sou divorciada, tenho três filhos, a mais nova mora comigo os outros dois 
já são casados, sou natural de São João do Sudoeste-PR, antes de chegar 
no acampamento eu era agricultora, sou filha de agricultores trabalhava 
sempre na agricultura. Depois que eu casei fomos para o acampamento e 
conseguimos terra e tive meus dois filhos, portanto que eles são assentados 
também os dois, um é assentado no Goioxim-PR e o outro é no Palmital-PR. 
Eu cheguei no acampamento com 47 anos, vim já no início. Minha mãe toda 
vida foi agricultora a gente se criou trabalhando na roça, dai quando eu casei 
e vim pro acampamento a gente ingressou, meu marido fazia parte do 
acampamento ai começamos a trabalhar e lutar, a gente sempre plantou, 
colheu e sobreviveu da agricultura, depois que eu cresci e estudei que 
comecei a trabalhar na área da educação, quando viemos veio eu a Juliana 
e um companheiro que eu tinha na época que eu estava com ele. 

 

Ana como foi que você e sua família descobriram o acampamento Herdeiros 

em Rio Bonito do Iguaçu? 

 
Eu vim passear na casa da mãe que é assentada ali no Ireno Alves, ai 
estavam abertas as inscrições pra fazer o cadastro, como eu era professora 
concursada no Goioxim-PR eu tinha que cumprir meus dias de trabalho lá pra 
depois me darem a conta, então eu cumpri meus 60 dias lá, dai pedi a conta 
sai do concurso e vim me acampar. 
 
 

Dando sequência nas perguntas do roteiro de entrevista, peço para que Ana 

comente o que a motivou a vir para o acampamento: 

 
Eu sempre era da lavoura, sempre quis ter um terreno, era um sonho que eu 
tinha. Eu tinha a Juliana, eu expliquei pra ela que a gente ia vir pra uma 
realidade bem diferente, que não teria luz, nem saneamento nada, ai eu 
trouxe ela pra ver, na época ela tinha 12 anos. E daí a gente veio pra que a 
gente conseguisse ter um terreno, porque a gente que é agricultora a gente 
não muda, sempre você vai ter a tua realidade na lavoura trabalhando. Hoje 
não deu mais certo de eu ficar lá, quando eu vim pro acampamento eu já tinha 
casa aqui na cidade e eu alugava, então nós tínhamos lote, quando eu me 
separei o lote ficou com o meu marido. Ai agora achei mais fácil vir pra cá pra 
Juliana concluir os estudos, fazer cursos, daí a gente veio pra cá mas o lote 
está lá com o meu ex-marido. 
 
 

Hoje Ana é diretora da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, portanto pergunto 

a ela como começou a sua relação com o setor de educação do acampamento e sua 

trajetória até chegar a direção da escola. 
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Nós viemos para o acampamento base, aí como não tinha escola a gente 
tinha que colocar as crianças ali nas escolas dos assentamentos das 
comunidades que eram próximos aí eu fui procurar vaga pra Juliana na 
época, no próprio cadastramento eles já perguntavam a escolaridade e com 
o que a gente trabalhava, ai eu deixei lá que eu trabalhava como professora 
pedagoga e tinha saído de um concurso para me acampar. Ai faziam doze 
dias que eu estava ali na próxima reunião que teve eles já me chamaram para 
mim fazer parte do setor da educação, ai eu comecei a trabalhar nesse setor 
com a Léia e a Juliana Cristina que já estavam formando a ciranda e eu já 
ingressei junto com elas. No mesmo mês que fizemos a ocupação da terra lá 
em baixo no 1º de maio ai a gente já fez a primeira reunião para elencar uma 
escola dentro do acampamento, ai eu fui trabalhando e lutando voluntária dai 
quando a gente começou a fazer as reuniões com a direção e eu comecei a 
participar e fazia vinte dias que a gente tava lá, nós já fomos em uma reunião 
do setor em Foz do Iguaçu-PR aonde era pra estudar como a gente ia fazer 
pra ter o ensino completo lá no acampamento. Viemos de lá foi marcada uma 
assembleia no acampamento reunindo todo mundo, foi chamado nos grupos 
todos que tinham escolaridade pra assumir essas funções, a primeira 
coordenação foi eleita pelo povo em uma assembleia e fui eu quem assumi, 
desde então eu continuei trabalhando no setor da escola. 

 

Na sequência peço para que ela comente um pouco sobre o que o MST 

representa para ela e para sua família hoje: 

 
Olha quando a  gente entra pro Movimento, pra luta a gente entende né 
porque abre-se um leque, porque até então eu fiz a minha graduação e eu 
não tinha a visão de mundo que a gente tem agora, a gente tem muitas 
possibilidades e chances de participar das coisas e ver a realidade como que 
é, a gente vê hoje em dia principalmente as mulheres que são muito 
submissas, ficam vivendo e se submetendo a uma situação difícil por falta de 
orientação, as vezes a gente até vê pessoas que são bem estudadas mas 
não conseguem se libertar, de tomar uma linhagem na vida, de ter uma 
diretriz e ficam ali muitas vezes submissas as coisas por não ter experiência 
de conhecimento.  
 
 

Finalizando pergunto a Ana: O que a senhora transmite aos seus filhos e filha 

sobre a vivência no acampamento e a luta pela terra? 

 
Olha quando a gente começou lá, eu já queria vir e eu sempre falei pra Juliana 
pra gente ter uma liberdade, de conhecer, se envolver, de lutar e ir em busca 
da nossa realidade, porque não adianta a gente ficar, as vezes na sociedade 
assim você tá vivendo em um lugar mas você não se sente bem, você não 
faz parte daquilo. Então eu sempre quis voltar pra agricultura e ter um terreno 
que a gente pudesse onde ter o que sobreviver e que ela tivesse um espaço, 
ela teve e ainda tem esse espaço, no momento em que ela decidir ir à luta 
ela tem este espaço. 
 
 
 

A quinta entrevista foi realizada no dia 21 de julho de 2020 com a professora 

Helena Astresse, ela tem 31 anos é casada possui ensino superior completo, tem um 

filho, natural de Quedas do Iguaçu-PR, chegou ao acampamento já no início das 
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ocupações em 2014. No início da entrevista pedi para que Helena comentasse sobre 

a sua história de vida antes da chegada ao acampamento Herdeiros. 

 

Eu nasci em Quedas do Iguaçu, quando eu vim para o primeiro acampamento 
com a minha família eu tinha sete anos, a gente era uma família de 
agricultores arrendatários lá em Quedas, a gente trabalhava num pedacinho 
de terra, eu não lembro a quantidade, mas era assim bem longe, bem fora de 
mão, a gente não tinha nenhum tipo de maquinário era tudo manual mesmo, 
era cesto, enxada, foice, nem entrava maquinário na terra, era morro, 
dobrada como a gente diz. Eu lembro pouca coisa de lá porque eu era 
pequena, mas eu lembro que a gente plantava assim coisas pro nosso uso, 
tipo horta, verduras, aí eu lembro muito de milho, arroz e feijão eu lembro que 
o pai tinha que dar uma quantidade para o dono da terra, mas a terra era bem 
ruim, meu pai diz que o dono da terra era gente boa mas eu não lembro ao 
certo como era a divisão. No terreno tinha uma casa, mas erra assim de 
madeira, era cheia de frestas, bem precária, era pior que os barracos que a 
gente tinha no acampamento aqui, bem pior do que o que a gente fez ali, 
nesta época vivíamos, eu o pai, a mãe e mais três irmãs, aí meu irmão que 
nasceu uns seis meses antes da gente vir pra cá. Quando eu tinha sete anos 
nós viemos para o Rio Bonito, meu pai e a minha irmã mais velha já estavam 
desde a BR, e depois nós viemos para o Buraco. 

 

Helena como você descobriu o acampamento Herdeiros em Rio Bonito do 

Iguaçu? 

 
Nós ficamos sabendo pelo pessoal do Movimento mesmo e a gente morava 
ali perto e na época tinha a CACIA que ainda funcionava, eles passavam nas 
casas falando, desde a época que eu trabalhava na CACIA eles já 
comentavam desse acampamento e pegavam os nomes e os telefones das 
pessoas, para que quando saísse a gente pudesse avisar e daí assim todo 
mundo já comentava que sairia a gente só não sabia quando. 
 
 

Dando sequência no roteiro da entrevista, peço para que Helena comente quais 

foram as principais motivações que fizeram com que ela e seu marido buscassem o 

acampamento: 

 
Eu fui por causa do pai e da mãe, porque eles já foram acampados, o pai já 
tinha sido acampado outras duas vezes em outras áreas, em uma das áreas 
ele já tinha casa, já tinha lavoura tudo pronto já encaminhado e a polícia 
despejou, aí a gente foi tirado de lá, teve um outro que era ali próximo a 
Quedas e deu uns três, quatro dias a polícia já tirou de novo. Dai que a gente 
acabou indo também porque a vida comparada ao que a gente tinha antes 
quando criança e depois de ganhar a terra era absurdamente melhor, então 
nesta mesma visão nós fomos com a intenção de melhorar de vida. Porque 
antes de irmos pro acampamento eu já estava casada e eu estava morando 
com a mãe porque ela estava doente, mas a gente não tinha terra, era do pai 
e tipo assim ele que mandava, a gente estava lá pra ajudar mas eu trabalhava 
fora por causa disso, porque a terra era deles e os lucros eram deles, porque 
é pequeno e além de mim que estava ali ainda tinham mais três pequenos 
que também dependiam da terra, então não tinha condições. Eu trabalhava 
dando aula na cidade, nós fomos pro acampamento desde o começo, o 
primeiro barraco erguido era o nosso lá, porque como a gente morava mais 
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perto a gente levou ferramenta a gente já sabia já tinha tudo mais ou menos 
organizado. Quando a gente foi para os lotes foi bem difícil,  a gente já tinha 
preparado a terra antes ai fomos trocados de lugar por causa do 
acampamento ai ocorreu aquela divisão que cada um foi para uma 
comunidade, a gente tinha ido tinha arrumado a terra, ai acabamos caindo 
em um sorteio lá perto da ponte da divisa com Quedas, muito longe, a gente 
já não tinha mais recurso, não tinha água perto, nós não tínhamos nem 
conseguido instalar água ainda, a gente já tinha feito a casa, já tinha plantado 
algumas coisinhas como mandioca, mas no nosso lote a empresa tinha recém 
colhido tanto que dali a gente enxergava a empresa colhendo bem pertinho, 
então tinha muitos tocos, bem grandes por tudo. Então não tinha como ou 
tinha que esperar apodrecer pra mexer ou destocar com máquinas e como a 
gente já não tinha mais recurso já tinha ido tudo no acampamento porque 
foram quatro anos, as horas máquinas são caríssimas, mas a gente já tinha 
algumas plantações pro gasto. Sempre durante a época do acampamento eu 
continuei trabalhando, aí durante esse período nós tivemos que voltar pra 
cidade, morar um pouco aqui e um pouco lá porque era muito longe e difícil 
pra mim ir trabalhar porque não tinha transporte e eu precisava trabalhar. Ai 
meu marido ficou mais lá e a gente veio e alugou na cidade um lugar pra mim 
ficar e ir todo dia. No começo de 2019 nós nos mudamos pra cidade, o 
principal fator foi a distância, porque assim a gente tinha planejado de morar 
no lote tanto que lá a nossa casa era melhor do que essa que nós temos aqui 
hoje, tudo que a gente tinha a gente investiu lá, daí era difícil água, transporte, 
as estradas em dia de chuva não dava pra sair e como alguém tinha que 
trabalhar pra sustentar a casa, nesse período eu descobri que estava grávida 
tive meu bebê, e não tinha condições. A gente ia lá mas meu marido não 
queria ficar sozinho lá em baixo porque era tudo muito longe, nossos planos 
era ir a família toda morar lá, mas a gente não conseguia plantar, por isso as 
condições financeiras pesaram demais no nosso caso, ai tivemos que 
escolher, eu continuo trabalhando como assistente administrativo em uma 
escola no assentamento e meu marido faz trabalho informal. Faltou 
investimento também pra gente conseguir permanecer no lote, quando meus 
pais vieram, por exemplo, foi bem mais rápido, era 1996 que viemos e em 
1998 a gente já foi pro lote, e agora começou em 2014 e praticamente 6 anos 
e ainda não tem nada, eu não sei se na época a gente era criança e não 
percebia o que faltava, e era tudo mais simples, não tinha tanta coisa a gente 
não via tanta coisa e talvez por ser criança não sentisse tanta falta das coisas 
como a gente sente agora depois de adulto. 

 

 

Helena quando você esteve acampada, quais foram as funções que você 

exerceu dentro do Movimento? 

 

Eu não exerci muitas funções, eu fui professora voluntária durante três 
meses, meu marido foi coordenador de grupo por mais de um ano, ajudou 
das rondas noturnas, fazia guarita também do grupo, e tava sempre 
envolvido, nos acampamento da BR ele ia buscava as coisas pro pessoal do 
grupo, ele participou bastante. Eu participava menos porque eu trabalhava, 
aí eu achava ruim porque algumas coisas eram dia de semana e eu não podia 
sair do trabalho pra isso.  

 

O que o MST representa para você e para sua família ao longo da sua vida? 

 
Olha mesmo eu não estando mais lá hoje eu sou muito militante, eu posso 
não sair ali pra rua gritando mas eu sempre vou defender, porque a gente 
não tinha nada, a gente era miserável, não só nós mas várias famílias, a gente 
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conseguiu tudo graças ao Movimento, claramente pra mim sabe não tenho 
dúvidas, em relação ao nosso lote a gente não conseguiu mesmo, mas eu 
gostaria de estar lá porque eu gosto da terra, gosto de trabalhar na terra e 
tipo assim a gente só conseguiu as coisas por causa do Movimento.  
 
 

Finalizando a entrevista peço para Helena: o que você transmite ao seu filho 

sobre a vivência no acampamento e a importância da luta pela terra? 

 
Olha meu sonho sempre foi ter terra, morar lá na roça, eu poder trabalhar na 
roça, mexer com as coisas e eu acho que meu marido também gosta muito 
disso, ele morou quase a vida toda na cidade, mas ele sempre trabalhou no 
serviço difícil na cidade, trabalho pesado, ele já tentou voltar a estudar mas, 
aí o serviço é pesado, ele chega cansado ai ir de noite ainda estudar é difícil. 
Então essas coisas assim pesam bastante, e quando a gente foi pra roça ele 
gostou muito, a gente gostaria muito de criar o nosso filho lá no interior, e eu 
vou passar tudo isso pra ele, o amor a terra, ao MST mas o MST pra mim é 
supremo. 

 

 Assim concluiu-se a pesquisa de campo, acima foram relatadas na íntegra as 

respostas obtidas através das entrevistas, a partir dos relatos das cinco mães, no 

próximo item serão discutidos alguns pontos em relação a transmissão dessas 

memórias maternais a seus filhos e filhas. Para a análise das entrevistas foram 

relatadas as respostas individuais relacionando-as umas com as outras em cada 

situação, para isto abaixo foram divididos alguns eixos, afim de explorar a identificação 

e a motivação para a busca do acampamento; a construção da identidade Sem Terra 

na vivência com o MST no ambiente do acampamento e o legado que elas pretendem 

deixar aos filhos e filhas. 

 

5.3 Identificação geral e motivação para a chegada ao acampamento 

 

A partir do que as entrevistadas relataram, o amor pela terra e a vontade de 

permanecer com o trabalho na agricultura em todos os casos vem desde a infância, 

quando a entrevistada 1 cita por exemplo, que os pais dela não tinham muito, mas 

eram felizes e tinham lindas histórias para contar do período em que viveram na área 

rural, enquanto eles que tinham mais condições sentiam-se presos morando na 

cidade, surge nesses sujeitos o desejo de vivenciar as mesmas experiências relatadas 

por seus ancestrais, buscando identificar-se com aquele ambiente que lhe traz boas 

memórias. Segundo Torino (2013, s/p) “Se considerarmos, também, que o que 

sabemos de nós mesmos e do mundo nos vem do passado, observamos que é nesse 

passado que buscamos as memórias que nos mantêm vivos, que nos identificam 
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culturalmente”, o que o autor afirma é o que a entrevistada 1 cita em um dos momentos 

de sua fala, quando ela recorda as histórias que seus pais contavam, para ela aquelas 

histórias agregavam valor a sua vivência, e eram lembranças como aquelas que ela 

pretendia transmitir a seus filhos, para não contar a eles que era presa na cidade onde 

morava, pois, este ambiente não tinha representatividade para ela. Assim a relação 

de amor a terra inicia-se ao ouvir estas memórias, e é esta relação de transmissão 

das memórias que constitui um processo de educação informal e que construiu a sua 

identidade de moradora do campo.  

 

Dizer que o MST enraíza os sem-terra significa afirmar que ele proporciona a 
essas pessoas a condição de vincular-se novamente a um passado e a uma 
possibilidade de futuro, que lhes permite desenvolver-se como seres morais, 
intelectuais, espirituais e, poderíamos acrescentar, culturais [...]. Escolheram 
lutar pelo seu próprio enraizamento: ocuparam a terra que lhes devolveria 
uma boa parte de suas raízes. (CALDART, 2012, p.103) 
 

 

O MST é visto pelas as pessoas como uma possibilidade de possuírem o seu 

próprio pedaço de terra e melhorar as condições de vida, pois, para os que pouco tem 

torna-se difícil adquirir terras. Assim como cita a entrevistada 2 quando fala que ela 

que sempre quis ter um pedaço terra, mas imaginava que com o pouco estudo que 

tinha e trabalhando de babá na cidade isso seria possível quem sabe um dia quando 

ela tivesse 45 anos. 

São diversas as realidades daqueles que escolhem fazer parte do 

acampamento, uma delas é daqueles que sempre trabalharam na terra, mas em um 

espaço que não lhe pertencia, ou seja, arrendavam as terras e parte do que produziam 

era destinada ao dono como pagamento pelo uso da terra, o que diminuía os lucros 

da família que ali produzia. Assim como a entrevistada Helena cita, que seus pais 

trabalhavam na roça, mas em uma terra arrendada que não era de posse deles. 

Oliveira (2018, p.32) aborda essa realidade que foi um dos principais fatores que 

trouxeram muitas pessoas para as primeiras ocupações em Rio Bonito, ocupação em 

que Helena participou quando criança com sua família. 

 
Vários acampados eram trabalhadores rurais, mas não possuíam terra, é o 
caso dos meeiros, arrendatários e boias-frias. A maioria desses saíram do 
Sudoeste do Paraná. Outros tinham tido a sua terra e foram desapropriados 
pelas barragens, em especial a Barragem de Itaipu. Muitos já haviam 
passado por tantos processos de migração que agora se encontravam sem 
teto e sem trabalho, nas periferias de Foz do Iguaçu, e estes foram no mesmo 
transporte dos brasiguaios. 
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 Além deste, outro fator que implica na decisão das famílias em buscar seu 

espaço, é o fato de que mesmo aqueles que já possuíam suas terras, mas que ao 

longo do tempo esse espaço tornou-se pequeno, pois vieram os filhos e aquela terra 

já não comportava a produção para as outras famílias que se constituíram e 

precisavam produzir para sobrevier. Assim como citou a entrevistada 2 quando disse 

que a sua produção com as vacas estava limitada ao espaço do lote do pai, e que ela 

precisava dividir com os irmãos as terras, isso fez com que ela, sua família e também 

um de seus irmãos fossem em busca de um novo espaço para ampliar sua produção 

e permanecer no ramo da agricultura. 

 
Outros, os pais tinham suas terras, mas com o crescimento da família, a terra 
tornou-se insuficiente. E ainda os filhos de assentados, cujos pais já haviam 
passado por processos às vezes longos de acampamento. Esses filhos de 
assentados acompanharam seus pais em acampamentos anteriores e agora 
decidiram a continuar a luta por um pedaço de chão. (OLIVEIRA, 2018, p.32) 

 

Neste sentindo a motivação para buscar o acampamento de todas as 

entrevistadas é acima de tudo o amor pela terra, que vem sendo construído desde a 

infância. E esse processo de construção se dá através da transmissão das memórias 

dos pais que ensinavam os filhos e filhas a produzirem fazendo com que eles criassem 

amor pelo que faziam, ou daqueles que ouviram as boas memórias e criaram a sua 

própria identidade camponesa e que se sentem representados pelos que trabalham 

na terra. 

 

Tanto as práticas diárias das comunidades, como um todo, mantidas por 
processos educativos que ocorrem informalmente no seio dos grupos, seja  
no entorno familiar e ou em outros círculos sociais os quais os sujeitos 
escolhem integrar, como aquilo a que rejeitam, sobretudo, reafirmam seu 
caráter identitário. As condições do não pertencimento ao grupo; o que não 
remete a seus fundamentos, seus valores morais, estéticos, seus objetivos, 
enfim, tudo que não lhes dá representatividade, também acaba por delinear 
nas escolhas e prioridades, o que lhes é de fato, identitário. (PRINCIVAL, 
2018, p.29) 

 

Assim quando se inserem em um ambiente diferente ao que estão 

acostumados, sentem que não pertencem aquele grupo ou espaço, pois, já 

escolheram o que de fato lhes representa. Assim como citado nas entrevistas, 

algumas mulheres que tiveram experiências de trabalho na cidade não se sentiam à 

vontade naquele ambiente, portanto, buscaram sempre possibilidades de voltar ao 
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campo e participar de um grupo que realmente remetesse a seus valores e objetivos. 

Motivadas pela vontade de ter o seu próprio espaço e a conquistar a propriedade que 

dificilmente conseguiriam comprar, além disso proporcionar às suas famílias melhores 

condições de vida e a autonomia na produção, com a possibilidade de produzir 

alimentos de qualidade para a população, e acima de tudo estar em um espaço onde 

se sintam representadas e acolhidas. 

 

5.4 A construção da identidade Sem Terra 

 

O processo de construção da identidade Sem Terra, assim como já citado no 

item anterior vai partir da transmissão de memórias, preservando aquilo que lhes é 

importante e que as representa, segundo Oliveira et al. (2019, p. 5) “A memória 

cultural, portanto, preserva a herança simbólica institucionalizada, à qual os indivíduos 

recorrem para construir suas próprias identidades e se afirmam como parte de um 

grupo”. O Coletivo de Mulheres que foi uma das primeiras estratégias da metodologia 

deste trabalho para a realização da pesquisa de campo, tem um importante papel para 

as mulheres dentro do Movimento, assim como a coordenadora Ivete relatou, ele 

serve para contribuir para a libertação das mulheres, pois, busca aquelas mulheres 

que se sentem desvalorizadas a assumir uma função importante, discutir e contribuir 

com as decisões do coletivo, o grupo faz com que as mulheres reconheçam o seu 

valor e sua importância. Esta relação faz parte do processo de construção do 

patrimônio cultural dentro do acampamento, este patrimônio que assim como afirma 

o autor contribui para a construção da memória coletiva e da identidade do grupo. 

 

Geralmente quando pensamos em patrimônio, temos a tendência de associá-
lo somente ao patrimônio material, ligado a riqueza, que são herdados ou que 
possuem algum valor afetivo. Porém, patrimônio não se limita apenas sentido 
de herança. Refere-se também, aos bens produzidos por nossos 
antepassados, que resultam em experiências e memórias, coletivas ou 
individuas. Tal herança cultural adquirida pode fornecer informações 
significativas acerca da história de um país e do passado da sociedade. Por 
terem esse papel, acabam por contribuir na formação da identidade desse 
país, como também na formação de grupos, nas categorias sociais e no 
resgate a memória, desencadeando assim uma ligação entre o cidadão e 
suas raízes. Em vista disso, sua preservação torna-se fundamental no que 
diz respeito ao desenvolvimento cultural de um povo, uma vez que reflete em 
sua formação sociocultural. (ROCHA, 2012, s/p) 
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Assim, o patrimônio cultural de um povo constitui a partir daquilo que pode ser 

testemunho de valor cultural e que este patrimônio serve para a construção da 

memória coletiva e identidade do grupo. Portanto, Ivete relata que depois que entrou 

no Movimento e começou a participar das discussões descobriu que uma mulher não 

é somente para ficar dentro de casa, que elas têm o mesmo direito que os homens e 

que ela acredita que este machismo vem da própria casa, a partir de imposições do 

sistema e com essas formações que o MST proporciona, ela e muitas outras mulheres 

conseguiram se libertar. 

 

Nesse entendimento, memória e patrimônio estão inter-relacionados, já que 
ambos, quando ligados, fazem referência aos conhecimentos que conferem 
aos grupos sociais o sentido de pertença a uma determinada cultura e 
sociedade. A memória está pautada nas vivências e experiências coletivas, 
sendo ressignificadas no presente, como fio que conduz as tramas das 
relações que envolvem subjetividades dos diferentes grupos sociais. 
(SANTANA e SIMÕES, 2015, p.92) 

 

A partir do que ela relata essas experiências a elas proporcionadas constroem 

parte do seu patrimônio e contribuem para a formação da identidade cultural Sem 

Terra, e esses espaços de discussão enriquecem a transmissão do conhecimento a 

partir das memórias. Pois, estas mesmas mulheres que descobriram no Movimento 

uma possibilidade de libertação, de igualdade de gênero, são as mães que vão 

transmitir esses conhecimentos para seus filhos e filhas, que consequentemente vão 

difundir a eles (as) esse reconhecimento das mulheres dentro desta sociedade 

machista que ela cita, transformando essa transmissão em um processo de ensino 

aprendizagem informal. 

 

O processo de aprendizagem vai além daquilo que se imagina, está desde o 
manuseio de um objeto e sua transformação para determinados fins e 
interesses (capacidade teleológica) até o domínio de um conceito, a 
descoberta de novos paradigmas, o conhecimento científico. (LIMA et al, 
2019, p.273, grifos do autor) 

 

Além do coletivo o próprio Movimento em sua essência contribui para o que a 

entrevistada 1 chama de pensar politicamente, o Movimento me ensinou isso, eu me 

sentia amortecida pela sociedade eu fui resgatada pelo Movimento e retomei a minha 

sensibilidade. Pois, segundo Baldi e Orso (2013, p.281) “Todo o processo de vivência 

dentro do movimento é considerado educativo e este cotidiano permeia as atividades 

do processo educacional ocorrido em sala de aula”, ela ressalta: o meu sentimento de 
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pensar e me preocupar com o próximo, tornando parte do processo de formação 

cultural as vivências pessoais dentro do grupo. 

 

Através das manifestações culturais de um povo pode-se conhecer sua 
realidade e história. Nelas se encontram informações que revelam não só 
juízos de valor, mas também as questões históricas que levaram a eles. A 
cultura é uma representação da forma de pensar de um povo, refletindo como 
este se vê e como percebe o mundo ao seu redor. A identificação cultural se 
dá no processo de confronto entre o ambiente cultural e o indivíduo, onde o 
conhecimento repassado pela comunidade em que ele está situado é 
confrontado com os saberes adquiridos pela própria vivência pessoal. (SILVA 
e SOUZA, 2006, p. 216) 

 

A entrevistada 1 ainda relata que quando chegou ao acampamento sentiu 

curiosidade em participar do coletivo, pois, vendo aquelas mulheres se reunindo 

buscando as vitimadas e salvando elas daquilo que nem elas sabiam que estavam 

sofrendo, como seu pai já havia participado de umas greves em São Paulo ela já se 

sentia um pouco militante. Quando ela relata que o próprio companheiro sempre foi 

criticado pelos outros por ajudá-la nos afazeres domésticos, enquanto ela se envolvia 

nas atividades do Movimento como as formações, é nítida a importância do coletivo e 

da organização das mulheres dentro do Movimento para romper com esse machismo 

instaurando. 

Neste sentido, o Movimento além de proporcionar às pessoas a conquista da 

terra, contribui para a formação política destes sujeitos, assim como já afirmado por 

diversos autores são as experiências pessoais e as ações coletivas dentro do grupo 

que vão construir a identidade cultural dos sujeitos dentro do acampamento. Neste 

sentido abordando novamente a reflexão feita por Hall (1997) já citada no capítulo 3. 

 
O que denominamos “nossas identidades” poderia provavelmente ser melhor 
conceituado como as sedimentações através do tempo daquelas diferentes 
identificações ou posições que adotamos e procuramos “viver”, como se 
viessem de dentro, mas que, sem dúvida, são ocasionadas por um conjunto 
especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências únicas e 
peculiarmente nossas, como sujeitos individuais. (HALL, 1997, p.26, grifos do 
autor) 

 
É através de um conjunto de circunstâncias, vivências e experiências dos 

sujeitos de forma individual que constituem a identidade cultural. No que diz respeito 

ao sentimento de pertença ele vincula-se também ao conceito de patrimônio cultural, 

pois, por meio da transmissão de saberes e fazeres da comunidade, o sentimento de 

pertencimento e permanência é o pressuposto básico para a construção da 

identidade, portanto,  através da transmissão das memórias e das experiências 
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vivenciadas dentro da comunidade, ambos são fatores importantes no processo de 

construção da identidade cultural. (SANTANA e SIMÕES, 2015). 

Neste sentido, a partir da coleta das entrevistas e da discussão dos autores, 

pode-se afirmar que o processo de construção da identidade do sujeito Sem Terra, 

começa a partir do momento em que cada sujeito desperta em si o amor pela terra, 

seja ele pelas suas vivências na agricultura ou pelo que lhes é relatado pelos 

ancestrais ao longo da vida. A partir do resultado das entrevistas é notória a presença 

da transmissão de memórias, portanto, esse processo de educação informal contribui 

para a formação cultural dos sujeitos, visto que a motivação para chegar ao 

acampamento começa desde a infância a partir do momento que ouvem as histórias 

dos familiares sobre a rica experiência de viver no campo, de produzir alimentos de 

qualidade e ter liberdade. Depois disso esse processo segue fortalecendo as 

memórias individuais e coletivas e estas memórias continuam sendo transmitidas de 

mães para filhos e filhas assim como o que é relatado no item a seguir. 

 

5.5 O legado deixado aos filhos e filhas 

 

Segundo Torino (2013, s/p) “A memória coletiva seria, assim, uma memória 

partilhada por um grupo, um povo, uma nação, constituindo e modelando a identidade, 

a particularidade, a inscrição na história do grupo relacionado”, portanto, o legado 

deixado aos filhos e filhas pelas mães, surge da interação dentro dos grupos e 

coletivos do MST. 

 

A ideia de patrimônio coletivo refere-se ao legado cultural de uma sociedade, 
[...] seus saberes e fazeres, momentos de confraternizações e usos do 
território, buscando o conceito de patrimônio como bens de qualquer 
natureza, pertencentes a esses atores sociais, seus valores culturais 
propriamente ditos ajudando na continuidade da formação da memória e 
identidade quilombola. (JÚNIOR e OLIVEIRA, 2018, p. 4) 

 

Quando questionadas sobre as memórias que vão transmitir a seus filhos e 

filhas as respostas são variadas, mas todas elas ressaltam o amor pela terra, 

respondendo de diferentes formas, mas evidenciando a mesma importância. Muitas 

delas relataram considerar o modo de produção do MST um fator importante para 

transmitir aos seus descendentes, que a agroecologia que é um dos pilares na 

produção orgânica dos alimentos produzidos pelo Movimento, e que se torna um 
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diferencial na alimentação das famílias, que o amor pelos animais e esse respeito pela 

natureza são alguns dos legados que elas pretendem transmitir às crianças e 

adolescentes. 

 

Ao estar em contacto com as características do local onde vive, com o seu 
património, o indivíduo estabelece uma ligação com a sua própria história, a 
sua memória, preservando a memória do seu grupo social e desenvolvendo 
um processo de identidade social e cultural. (CAFÉ, 2007, p.36) 

 

Elas ainda relatam que a vida no campo proporciona liberdade aos que dela 

desfrutam, a entrevistada 1 comenta que ela gostaria que os seus filhos também 

pudessem vivenciar essa liberdade, por isso, resolveu participar do acampamento e 

que ela vai transmitir a eles esse desejo, para que também possam colecionar boas 

memórias da vida no campo, ela gostaria que eles pudessem encontrar essa 

liberdade. Ainda comenta que não se pode criar um Sem Terrinha dizendo que ele vai 

ser engenheiro, por exemplo, mas sim que aquela terra que estão vivendo é dele, que 

ele vai produzir naquele espaço e que ele não vai ser escravo na cidade, vai viver 

bem. Para ela a identidade Sem Terra tem que ser passada através do amor à terra, 

todos querem se formar médicos, engenheiros ou arquitetos então acabam saindo do 

campo para a cidade, ela houve muitos dizerem que ralaram para que os filhos 

estudassem, mas então ela questiona, ser escravo na cidade é melhor que ser livre?  

Ao abordar esta reflexão a entrevistada 1 ressalta o que muitos pais e mães 

moradores do campo querem para seus filhos e filhas, para eles é muito importante a 

permanência deles no campo, cultivando e cuidando daquele espaço pelo qual 

lutaram para conquistar. A ida para a cidade muitas vezes é vista por eles como 

escravidão assim como cita a entrevista 1, visto que trabalhar na sua própria terra é 

melhor que servir a outras pessoas na cidade. Assim como abordado ao longo das 

entrevistas elas ressaltam a importância da formação acadêmica, mas desde que 

essa formação venha a contribuir com a vivência e o cultivo das terras no campo, para 

que não percam a sua essência ao longo da vida e queiram ser representados como 

trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

 

Os sem-terra se opõem ao modelo político vigente e à “elite rural”: este é o 
fator primordial para a existência da identidade cultural do MST; é a diferença 
do movimento. A conquista da terra é o ideal do movimento; porém, não ter 
terra caracteriza sua identidade. O movimento precisa desempenhar e 
assumir essa identidade, fazer dela uma tarefa e um objetivo. (CRUZ, 2010, 
p.197, grifos do autor) 
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O sofrimento que todos passaram sem luz, com poucas condições representa 

que seus filhos e filhas são donos (as) do lote, aquilo pertence a eles (as) que lutaram 

todos juntos para conquistar, ele pode até inventar um robô para tirar leite, mas desde 

que ele fique no campo está ótimo. A maioria delas acham que em alguns casos é 

importante que os filhos tenham uma experiência com a vida na cidade caso eles 

queiram, para que quando retornem aprendam a dar valor a vivência no campo, e que 

eles estudem, mas para que possam melhorar as condições de trabalho na 

agricultura, aperfeiçoando as técnicas de produção. 

Esta saída dos jovens do campo para a cidade remete ao pensamento vivido 

nos anos 70, no qual homens, mulheres e crianças passaram pelo processo de 

expropriação do campo para viver nos núcleos urbanos ofertando sua força de 

trabalho. Estes mesmos motivos se misturam aos atuais, no qual o êxodo rural não é 

fruto apenas de uma lógica que dita que a urbanização é um mundo de possibilidades, 

enquanto o campo é uma área considerada atrasada, mas sim pela falta de políticas 

públicas, que muitas vezes exclui os jovens da produção rural. (OLIVEIRA et al, 2014) 

Ana em sua fala ressalta a frase de que quem é da agricultura não muda, ou 

seja, uma vez que você tem o contato com a agricultura você sempre vai querer viver 

em um ambiente como este, para ela mesmo sendo formada em pedagogia o 

Movimento tornou-se importante para dar a ela uma nova visão de mundo, ela também 

fala a questão das mulheres que são submissas a determinadas situações devido à 

falta de informação, e mais uma vez surge a discussão sobre a importância das 

formações no Movimento e das ações do coletivo. Quando ela veio para o 

acampamento transmitiu a sua filha que viriam para um lugar onde poderiam se 

envolver, lutar e ir em busca da própria realidade, pois, muitos vivem em lugares onde 

não se sentem bem porque não fazem parte daquilo. 

 

Sem Terra deixa de ser categoria social para se tornar nome próprio, 
identificando um grupo social que decidiu ser sujeito para mudar de condição 
social por meio da organização política, forjando daí a própria identidade, 
como ideologia e valores. (BOGO, 2009, p.34) 

 

Neste sentido as entrevistadas compartilham do mesmo desejo da conquista 

da terra, todas vieram em busca de melhores condições de vida, mas acima de tudo 

se reencontrar, de recuperar a sua identidade de trabalhadora do campo, mesmo 

aquelas que não viviam em uma área do MST desenvolveram o amor pela terra 
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através das memórias compartilhadas pelos pais durante a infância, e viram no MST 

a possibilidade de assim como eles possuírem um pedaço de terra e desfrutarem com 

a família da liberdade que esta vivência lhes proporciona. Assim como já discutido a 

memória coletiva é aquilo que a comunidade seleciona para trazer ao presente, algo 

em comum que aconteceu no passado, neste sentido as motivações comuns que as 

fizeram buscar o acampamento, assim utilizando para esse efeito o patrimônio que 

essa comunidade elege como representativo de sua identidade. (CAFÉ, 2007). 

Portanto, as vivências e as experiências dos ancestrais das entrevistadas 

serviram de aprendizado através das memórias, para que elas descobrissem no amor 

pela terra uma identidade camponesa, e que a partir disso suas próprias vivências e 

experiências individuais uniram-se a partir de um propósito coletivo para a criação da 

sua própria identidade cultural Sem Terra, fazendo com que as memórias coletivas 

contribuíssem para a representatividade desta comunidade. Assim como cita a 

entrevistada 1, eu me sinto gratificada por ver que aconteceu o assentamento, 

importante ver que um conjunto de famílias organizadas pode vencer. Assim essas 

mães buscaram resgatar sua vivência no campo da infância, para pertencer 

novamente a este grupo, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

possibilitou a elas e as suas famílias, reviverem esta experiência a partir da ocupação 

do latifúndio e da criação do acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio em Rio 

Bonito do Iguaçu. A partir deste momento elas que construíram sua identidade cultural 

Sem Terra, vão buscar ao longo da vida transmitir a seus filhos e filhas a partir de 

suas memórias, os mesmos valores que receberam dos familiares, fazendo com isso 

seja uma forma de educação informal. 

Assim as memórias individuais de cada uma delas que se tornando coletivas 

dentro do grupo em que escolheram pertencer, possam posteriormente fazer com que 

seus filhos e filhas também construam a sua identidade cultural do sujeito Sem Terra 

e que possam transmitir as próximas gerações o mesmo legado deixado por suas 

mães. Fortalecendo a agricultura e a produção de alimentos de qualidade para a 

população e acima de tudo, a importância de um movimento social tão valioso para a 

vida das pessoas, que é capaz de proporcionar tantos ensinamentos a todos que 

fazem parte dele, pois assim como citaram as entrevistadas, mesmo depois de saírem 

do acampamento ainda reconhecem a importância que ele tem para suas vidas. 
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5.6 Relações entre as categorias 

 

Ao longo deste capítulo foram relatados os resultados das entrevistas a partir 

dos dados coletados, buscou-se relacionar a fala das entrevistadas dividindo os 

relatos em categorias consideradas importantes dentro da entrevista, portanto, nos 

itens anteriores foram relacionadas as falas a partir de características comuns que 

representassem aquilo que cada uma delas vivenciou, cada uma da sua maneira, mas 

que ao final do debate são histórias semelhantes, relacionando ainda com os 

conceitos abordados pelos autores e autoras ao longo da discussão bibliográfica.  

Assim a primeira categoria sobre a motivação e a chegada ao acampamento 

traz dentro de uma mesma perspectiva aquilo que todas as famílias buscavam, a tão 

sonhada terra que possibilitaria melhoria nas condições de vida, além disso cada uma 

delas traz como um dos principais motivos, a busca da sua identidade camponesa 

construída baseada no amor pela terra, pois, o campo permite que elas e suas famílias 

vivam em liberdade, produzindo alimentos de qualidade em um pedaço de terra 

próprio, dando significado a sua essência camponesa, buscando se reencontrar 

através da vida no campo. 

 

Importa ressaltar que a identidade cultural do trabalhador rural se constrói 
pela relação direta com a produção e extração da terra e conforme a região 
na qual essas atividades acontecem. Assim, desenvolver a veneração e a 
idolatria à terra seria importante para despertar um sentimento de afeto pelo 
lugar em que se vive, independentemente das intempéries que se possam 
encontrar, seja o calor escaldante do sertão nordestino ou o vento minuano 
do sul: “Terra é sempre terra!”. A expressão soa como eco que reverbera um 
sentimento de posse afetiva pela terra e atravessa gerações. (NAWROSKI, 
2017, p.26, grifos do autor). 

 

Essa motivação relaciona-se com o item a seguir que trata da construção da 

identidade Sem Terra, pois, algumas das entrevistadas trabalharam e moraram no 

campo antes de chegarem ao acampamento e assim já haviam construído uma 

identidade de trabalhadora do campo, que traz uma bagagem de amor à terra que 

fortalece o reconhecimento dos sujeitos enquanto Sem Terra. Pois, segundo Silva e 

Cury (2015, p.25) “a identificação camponesa se torna uma cultura em 

desenvolvimento, ao passo que os camponeses carregam características dos seus 

antepassados e que são lembradas em festividades”, assim esse amor pela terra 

reforça a construção da identidade cultural do Sem Terra. 
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Neste sentido todo esse processo desde a infância vivida no campo, a 

motivação, a chegada e a identificação com o grupo contribui para uma transmissão 

de saberes, pois, aquelas que já presenciaram momentos como estes na infância 

aprenderam de alguma forma a importância da agricultura em sua vida. Esse 

aprendizado provavelmente aconteceu dentro do ambiente familiar através dos 

conhecimentos informais, no qual os familiares ensinaram aquilo que sabiam sobre a 

produção, sobre a agricultura, sobre a liberdade, assim vão sendo transmitidos a cada 

geração, pois, as memórias afetivas constroem-se ao longo da vida e assim são 

transmitidas, transformando-as em um processo de ensino aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho foram discutidos momentos históricos do município de 

Rio Bonito do Iguaçu-PR, cidade que construiu desde 1996 uma relação com o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde o primeiro 

acampamento do Buraco e das ocupações das terras da empresa Giacomet-Marodim, 

Rio Bonito recebeu pessoas de vários lugares do Brasil, essas pessoas que por 

variados motivos escolheram fazer parte do Movimento e da história que ele construiu 

no município.18 anos após a primeira ocupação uma nova mobilização é organizada 

e novamente em 2014 milhares de famílias ocupam um novo território construindo o 

acampamento Herdeiros da Terra de 1º de Maio, fazendo com que a história de luta 

deste povo seja legitimada pelas pessoas, tendo reconhecida a importância destas 

famílias que são responsáveis por grande parte da produção de alimentos do 

município e que movimentam a economia da região. 

O Movimento sempre deu a devida importância a todos os recursos que 

contribuem para a formação das pessoas, pois, segundo Baldi e Orso (2013, p.281) 

“O Movimento acredita na importância da educação enquanto uma possibilidade de 

transformar a sociedade através de uma revolução cultural; o que evidencia o papel 

estratégico da educação num processo revolucionário”, neste caso a implementação 

das escolas sempre foi uma das prioridades no processo de ocupação das terras, 

fazendo com que todas as crianças e adolescentes tivessem garantido o seu direito a 

educação dentro do acampamento. Em Rio Bonito do Iguaçu, município que tem uma 

grande área de assentamentos e acampamentos encontram-se diversas escolas do 

campo, a Escola Itinerante Herdeiros do Saber e o Colégio Estadual do Campo Iraci 

Salete Strozak aderiram a proposta dos Ciclos de Formação Humana do MST, que 

assim como já citado é uma proposta que tem como principal objetivo romper com os 

modelos educacionais excludentes e que servem ao capitalismo. Assim essas escolas 

trazem em sua essência uma proposta que contempla os mais diversos espaços como 

educativos e considera todos os processos de ensino aprendizagem que acontecem 

fora do chão da escola como formativos. 

Sabe-se da importância do conhecimento científico e dos saberes escolares no 

processo de ensino aprendizagem das crianças e adolescentes, mas além destes 

sabe-se também que os saberes informais, ou seja, aqueles que acontecem fora do 
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ambiente escolar também contribuem de forma significativa para a formação dos 

sujeitos. Neste sentido no seio familiar acontecem muitos processos educativos, 

assim como já citado, a escola sozinha não dá conta de ensinar todas as coisas que 

acontecem no mundo, por isso são necessários outros espaços para que todo esse 

conhecimento seja abordado. 

As memórias, por exemplo, colecionadas ao longo da vida pelas pessoas, são 

transmitidas como uma forma de ensinar algo a alguém e assim como vimos ao longo 

no texto, elas têm a capacidade de ensinar muito às pessoas. Assim essa transmissão 

de saberes informais foi abordada relacionando às memórias maternais, ou seja, 

aquelas transmitidas pelas mães a seus filhos e filhas, este processo contribui para a 

formação da identidade cultural dos sujeitos, fazendo com que essa representação 

faça parte também da construção do patrimônio local. 

Além de aprender determinadas tarefas como cozinhar, por exemplo, 

reproduzindo receitas das mães ou das avós, as memórias têm um papel importante 

na construção da identidade dos sujeitos, no caso deste trabalho foram analisadas as 

memórias maternais como um processo de formação da identidade cultural do sujeito 

Sem Terra, abordando as memórias como um processo educativo. Para a efetivação 

da pesquisa e que fosse possível conhecer de perto este processo e essa transmissão 

de saberes, além das abordagens teóricas e da revisão bibliográfica sobre os 

principais conceitos, foram realizadas entrevistas com as mães, para constatar como 

elas transmitem a seus filhos e filhas essas memórias que contribuem para a 

construção da identidade cultural. 

As memórias fazem parte da construção do patrimônio cultural de cada local, 

segundo Café (2007, p.40) “a memória colectiva, será aquilo que uma determinada 

comunidade selecciona para trazer ao presente o passado comum, utilizando para 

esse efeito o património que essa mesma comunidade elege como representativo da 

sua identidade”, neste sentido a memória e a construção da identidade cultural 

relacionam-se com o que representa o patrimônio cultural para aquele grupo. 

Muitos dos que decidem iniciar sua trajetória de luta junto ao MST buscando 

realizar o sonho da tão almejada terra, não nasce militante, não nasce fazendo parte 

do Movimento, a relação junto ao Movimento é construída, é durante o processo da 

luta que ele se reconhece como um membro, e assim constrói-se também a identidade 

Sem Terra deste sujeito. A luta mostra aos que dela participam que é possível 

encontrar oportunidades dentro do Movimento, pois, aqueles que nada tinham e que 
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viviam na miséria encontram ali a possibilidade de ser dono do seu próprio pedaço de 

terra, de produzir e dar uma vida melhor a sua família. 

Essas são algumas das causas pelas quais as entrevistadas relataram o que 

as motivou a entrar para o Movimento, algumas delas que já haviam conhecido o MST 

na infância, pois, participaram de ocupações e foram acampadas com a família, outras 

que mesmo sem conhecer viram ali a possibilidade de melhorar suas condições de 

vida. Mesmo que tenham relatado de diferentes formas todas buscaram a terra por 

amor a ela, porque foram filhas de agricultores e agricultoras e mesmo morando na 

cidade sentiam falta do trabalho no campo, não pertenciam aquele espaço, sentiam-

se presas e sabiam que poderiam encontrar novamente a liberdade trabalhando na 

agricultura, buscando reencontrar a sua identidade. Mesmo aquelas que tiveram 

experiências de trabalho na cidade, que precisaram por algum motivo em algum 

momento retornar à cidade reconhecem e relatam com saudade a importância que o 

trabalho na agricultura tem em sua vida. 

Neste sentido, dentre as principais motivações para a chegada ao 

acampamento estão o amor pela terra que vem desde a infância, unido pela vontade 

de permanecer com o trabalho na agricultura. A busca por estar em um ambiente que 

traga representatividade e pertencimento a elas, além disso, o fato de estarem 

produzindo e trabalhando em uma terra que não lhes pertencia no caso daquelas 

famílias que produziam em terras arrendadas, e também em alguns casos porque o 

espaço que tinham já não era suficiente devido ao crescimento das famílias que 

dependiam daquela terra. Buscando construir a sua identidade Sem Terra preservado 

aquilo que lhes é importante e que as representa. 

Desde o acampamento-base até a entrada definitiva aos lotes o processo é 

árduo pois, muitos dos que ali estão não tinham boas condições de vida anteriormente 

e passar por este processo que muitas vezes se torna longo, faz com que alguns 

desistam da caminhada, por outro lado, assim como relatado pelas entrevistadas às 

vezes as questões financeiras pesam tanto que mesmo depois de já estarem nos lotes 

não é possível permanecer, pois, até mesmo para iniciar a produção são necessários 

recursos financeiros. Aqueles que desistem ao longo do caminho mesmo que não 

tenham chegado até o fim relatam tamanha gratidão pelo Movimento, e mesmo não 

estando mais lá ainda assim gostariam de trabalhar na agricultura. 

Portanto, como citado ao longo do texto a identidade cultural do Sujeito Sem 

Terra se constitui a partir de suas vivências durante a vida, ouvir as memórias 
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daqueles que já viveram no campo ou vivenciaram isto durante a infância já faz com 

que eles sintam o amor pela terra, amor este que faz com que busquem participar de 

uma luta que os fará donos de um pedaço desta terra que tanto amam e que vai 

possibilitar melhores condições de vida. Quando entram para o Movimento começam 

a se apropriar dos ideais da luta, se engajam no processo e começam a lutar por 

aquilo que o seu grupo, de forma coletiva acredita, e em meio a esse processo começa 

a se reconhecer enquanto Sem Terra. Neste sentindo, essa construção da identidade 

Sem Terra se dá a partir do legado deixado pelas mães aos seus filhos e filhas, através 

das memórias. Estando entre eles acima de tudo o amor pela terra, que lhes permite 

trabalhar e cultivar alimentos de qualidade, respeitando a natureza e os animais, 

reconhecendo a importância que o Movimento tem em suas vidas e de seus familiares, 

além disso desfrutar da liberdade que o campo lhes proporciona. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturado 

 
Entrevista para as mulheres
  
 

1- Qual o seu nome completo? 

2 – Qual sua idade? 

3 – Seu grau de escolaridade? 

4 – Qual o seu estado civil: 

(     ) Solteira                 (     ) Casada          (     ) Divorciada            (     ) Viúva 

5 – Você tem filhos? 

(      ) Sim                (     ) Não                 Quantos: ____________________________ 

6 - Naturalidade:  

7 – Qual sua ocupação antes de chegar ao acampamento? 

8 - Fale sobre sua história de vida. 

9 - Quando chegou ao Acampamento Herdeiros da Terra de 1° de Maio? 

10 - Quantas pessoas da família vieram com a senhora? 

11 – O que motivou a saída da família do local onde viviam para o acampamento? 

12 – Como descobriu o Acampamento Herdeiros da Terra de 1° de Maio? 

13 - Qual atividade a senhora exerce hoje no acampamento? 

14 - O que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra significa para a 

senhora e sua família? 

15 – O que a senhora transmite aos seus filhos e filhas sobre a vivência no 

acampamento e a luta pela terra? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista semiestruturado 
 

Entrevista para a coordenadora do Coletivo de Mulheres 
 

1- Qual o seu nome completo? 

2 – Qual sua idade? 

3 – Seu grau de Escolaridade? 

4 – Qual o seu estado civil: 

(     ) Solteira                 (     ) Casada          (     ) Divorciada            (     ) Viúva 

5 – Você tem filhos? 

(      ) Sim                (     ) Não                 Quantos: ____________________________ 

6 - Naturalidade:  

7 – Qual sua ocupação antes de chegar ao acampamento? 

8 - Fale sobre sua história de vida: 

9 – Como ingressou no Coletivo de Mulheres do acampamento? 

10 – Como foi escolhida para coordenar o Coletivo? 

11 – Quais as ações desenvolvidas pelo Coletivo de Mulheres? 

12 – Como são escolhidas as participantes do grupo? É aberto a todas as mulheres 

acampadas? 

13 – Quais as contribuições do Coletivo de Mulheres para o grupo? 
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APÊNDICE C – Autorizações para pesquisa de campo 

 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444/97  

CNPJ 77.902.914/0001-72 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO - PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, Rudison Luiz Ladislau, Diretor da escola base Colégio Estadual do Campo Iraci Salete 

Strozak, EIEFMN, Rio Bonito do Iguaçu/PR, tenho ciência e autorizo a realização da Pesquisa 

Intitulada “A MEMÓRIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CULTURAL DO SUJEITO SEM 

TERRA: UM ESTUDO NO ACAMPAMENTO HERDEIROS DA TERRA DE 1º DE MAIO” de 

responsabilidade da pesquisadora Luana Pires Pinheiro, mestranda pela Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, sob orientação da Professora Dra. Poliana Fabíula 

Cardozo. Para a realização da pesquisa, serão disponibilizados à pesquisadora os 

documentos norteadores do trabalho pedagógico, como Projeto Político Pedagógico, 

regimento escolar, planejamentos e o espaço físico da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, 

para a realização dos questionários semiestruturados. A presente pesquisa tratará das 

memórias das mães dos alunos da Escola Itinerante Herdeiros do Saber e, como elas 

influenciam no processo de formação cultural dos Sem Terra. Um tema de extrema relevância, 

pois, a identidade cultural dos que vivem em acampamentos e assentamentos do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é importante para a compreensão da luta dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

 

Rio Bonito do Iguaçu, 02 de agosto de 2019. 

 

 

                                ___________________________________ 

       Rudison Luiz Ladislau  
Diretor do Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak 

 
 

www.unicentro.br 

Campus Santa Cruz: Rua Padre Salvador, 875 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR 
Campus Cedeteg: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR 

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR  
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Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444/97  

CNPJ 77.902.914/0001-72 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO - PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, Ana Ribas, Diretora/coordenadora da Escola Itinerante Herdeiros do Saber, 

Rio Bonito do Iguaçu/PR, tenho ciência e autorizo a realização da Pesquisa Intitulada 

“A MEMÓRIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CULTURAL DO SUJEITO SEM 

TERRA: UM ESTUDO NO ACAMPAMENTO HERDEIROS DA TERRA DE 1º DE 

MAIO” de responsabilidade da pesquisadora Luana Pires Pinheiro, mestranda pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, sob orientação da Professora 

Dra. Poliana Fabíula Cardozo. Para a realização da pesquisa, serão disponibilizados 

à pesquisadora os documentos norteadores do trabalho pedagógico, como Projeto 

Político Pedagógico, regimento escolar, planejamentos e o espaço físico da escola, 

para a realização dos questionários semiestruturados. A presente pesquisa tratará das 

memórias das mães dos alunos da Escola Itinerante Herdeiros do Saber e como elas 

influenciam no processo de formação cultural dos Sem Terra. Um tema de extrema 

relevância, pois, a identidade cultural dos que vivem em acampamentos e 

assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é importante para 

a compreensão da luta dos trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

 

Rio Bonito do Iguaçu, 02 de agosto de 2019. 

 

                          ___________________________________ 

Ana Ribas 
Diretora da Escola Itinerante Herdeiros do Saber 

 
 

www.unicentro.br 

Campus Santa Cruz: Rua Padre Salvador, 875 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR 
Campus Cedeteg: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR 

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR  
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Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444/97  

CNPJ 77.902.914/0001-72 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO - PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

Eu, _______________________ , trabalhadora do campo, residente no Acampamento 

Herdeiros da Terra, Rio Bonito do Iguaçu/PR, tenho ciência e declaro por meio desta 

autorização, que concordei em ser entrevistada e participar Pesquisa Intitulada “A MEMÓRIA 

NO PROCESSO DE FORMAÇÃO CULTURAL DO SUJEITO SEM TERRA: UM ESTUDO 

NO ACAMPAMENTO HERDEIROS DA TERRA DE 1º DE MAIO” de responsabilidade da 

pesquisadora Luana Pires Pinheiro, mestranda pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

– UNICENTRO, sob orientação da Professora Dra. Poliana Fabíula Cardozo. Afirmo que 

aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui 

informada dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que em linhas gerais trata das 

memórias das mães dos alunos da Escola Itinerante Herdeiros do Saber enquanto processo 

formativo na construção cultural dos Sem Terra. Um tema de extrema relevância, pois, a 

identidade cultural dos que vivem em acampamentos e assentamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra é importante para a compreensão da luta dos trabalhadores 

e trabalhadoras do campo. Fui ainda informada que posso me retirar desse estudo/pesquisa 

a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções 

ou constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada desta carta de autorização. 

Rio Bonito do Iguaçu, ____,_________________,__________. 

___________________________________ 

               Assinatura da participante 
 

___________________________________ 

                Assinatura do pesquisador 
 

___________________________________ 

               Assinatura da orientadora 

 
 

www.unicentro.br 

Campus Santa Cruz: Rua Padre Salvador, 875 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR 
Campus Cedeteg: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR 

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR  
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Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444/97  

CNPJ 77.902.914/0001-72 

PRÓ - REITORIA DE PESQUISA E PÓS - GRADUAÇÃO - PROPESP 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 

 

Eu, Ivete Mello, coordenadora do Coletivo de Mulheres do Acampamento 

Herdeiros da Terra de 1º de maio, Rio Bonito do Iguaçu/PR, tenho ciência e autorizo 

a realização da Pesquisa Intitulada “A MEMÓRIA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

CULTURAL DO SUJEITO SEM TERRA: UM ESTUDO NO ACAMPAMENTO 

HERDEIROS DA TERRA DE 1º DE MAIO” de responsabilidade da pesquisadora 

Luana Pires Pinheiro, mestranda pela Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO, sob orientação da Professora Dra. Poliana Fabíula Cardozo. Para a 

realização da pesquisa será autorizada a presença da pesquisadora durante os 

encontros do Coletivo de Mulheres, para observações e anotações sobre os 

encontros. A presente pesquisa tratará das memórias das mães dos alunos da Escola 

Itinerante Herdeiros do Saber e como elas influenciam no processo de formação 

cultural dos Sem Terra. Um tema de extrema relevância, pois, a identidade cultural 

dos que vivem em acampamentos e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra é importante para a compreensão da luta dos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo.  

 

Rio Bonito do Iguaçu, 02 de agosto de 2019. 

 

                          ___________________________________ 

Ivete Mello 
Coordenadora do Coletivo de Mulheres do Acampamento 

Herdeiros da Terra de 1º de Maio 
 

 

www.unicentro.br 
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