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PROVOCAÇÕES 

 

 

 

A primeira provocação ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os 

bebês fazem assim, mesmo os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E 

não como ele, numa toca, aparado só pelo chão. 

A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram, depois do leite da mãe. Uma 

porcaria. Não reclamou porque não era disso. 

Outra provocação foi perder a metade dos seus dez irmãos, por doença e falta de 

atendimento. Não gostou nada daquilo. Mas ficou firme. Era de boa paz. 

Foram lhe provocando por toda a vida. 

Não pode ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça. Mas aí 

lhe tiraram a roça. 

Na cidade, para aonde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. 

Resistiu a todas. Morar em barraco. Depois perder o barraco, que estava onde não podia 

estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme. 

Queria um emprego, só conseguiu um subemprego. Queria casar, conseguiu uma 

submulher. Tiveram subfilhos. Subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a 

ajuda não ajudava. 

Estavam lhe provocando. 

Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar pra roça. 

Ouvira falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a idéia era 

lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. 

Terra era o que não faltava. 

Passou anos ouvindo falar em reforma agrária. Em voltar à terra. Em ter a terra que 

nunca tivera. Amanhã. No próximo ano. No próximo governo. Concluiu que era 

provocação. Mais uma. 

Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo. Para valer. 

Garantida. Se animou. Se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse 

conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar 

provocação. 

Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã. Talvez no próximo 

ano… Então protestou. 

Na décima milésima provocação, reagiu. E ouviu espantado, as pessoas dizerem, 

horrorizadas com ele: 

- Violência, não! 

Luiz Fernando Veríssimo 

http://geografiageoradical.blogspot.com/2011/02/provocacoes.html
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a produção do território e territorialidades 

do Assentamento 08 de Abril, a partir do estudo da relação dos atores envolvidos neste 

espaço. Para tanto, analisou-se a educação, a produção e a organização político-social do 

assentamento. Para compreender a construção de territorialidades e como elas se produzem 

e se manifestam no assentamento, utilizou-se da teorização de Raffestin (2009), que trata 

dos elementos e atores que estão presentes na produção territorial. Este autor trabalha com 

a “produção de estruturas territoriais e sua representação”. Assim, aplicou-se um pouco 

desta teorização na práxis da construção das territorialidades do Assentamento 08 de Abril.  

O assentamento se produz através da articulação de sua organização política nos diferentes 

processos relacionais que ocorrem no seu interior, como produtor das territorialidades, que 

são os frutos do processo de confrontação e correlação de interesses do Mercado x Estado 

x MST = Assentamento. Estes processos produzem as territorialidades no interior do 

assentamento que, em confluência, caracterizam o “08 de Abril” e sua microterritorialidade 

em relação às outras estruturas territoriais como o MST, o Mercado e o Estado que se 

caracterizam como macroterritorialidades.   

  

Palavras chaves: Territorialidades, Assentamento, MST, Mercado, Estado.   
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to present the territory and territoriality production and the April 8th 

Settlement by examining the relationship of the subjects involved in this venue.  For this 

purpose, it analyzed education, production and socio-political organization in the 

Settlement.  Raffestin’s theory (2009) was used in order to understand the construction of 

territorialities and how they are produced and manifested in the Settlement. Such theory 

addresses the elements and subjects involved in the territorial production. This author 

works with the “production of territorial structures and their representation”. Therefore, 

some of this theory was applied in praxis to the construction of the April 8
th

 Settlement 

territorialities. The settlement takes place through the articulation of its political 

organization in the different relational processes that occur within it. This settlement 

produces the territorialities, which are the fruits of the process of confrontation and 

correlation of interests of Market x State x Landless Movement (MST) = Settlement. These 

processes produce the territorialities within the settlement. Concurrently, they characterize 

the "April 8th" and its microterritoriality with regard to other territorial structures such as 

the MST, the Market and the State are depicted as macroterritorialities.   

  

Keywords: Territorialities, Settlement, MST, Market, State.   
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho envolve a temática referente à territorialidade em 

assentamentos rurais a partir da análise do Assentamento 08 de Abril, em Jardim Alegre - 

PR. O assentamento em questão se territorializou no espaço em que antes havia a Fazenda 

Corumbataí, também conhecida por populares da região como fazenda “Sete Mil”, por ter 

uma área de terra com aproximadamente sete mil alqueires paulistas, em 08 de abril de 

1996.  A fazenda permaneceu ocupada de 1996 até 2004, como um acampamento do MST, 

até a data de sua aquisição pela União, em que passou a ser um assentamento.  

Os acampamentos e assentamentos são espaços apropriados por grupos 

humanos que utilizam de seus recursos para sobrevivência e, assim, identificam-se com ele 

pela sua permanência e ao que vai sendo agregado em seu território. Assim, constroem-se 

territorialidades que se estabelecem por características culturais, políticas e sociais no 

cotidiano do assentamento. Isto ocorre porque o ser humano vai além da mera subsistência, 

produzindo memória individual e coletiva ao mesmo tempo em que tem necessidades 

sociais, faz política, constrói cultura e identidade reconhecidas nas suas atividades 

realizadas no espaço e no tempo.  

O conceito de territorialidade é derivado do conceito de território e apresenta-

se como um “acontecer” diário de várias relações sobre o território, neste processo, agrega-

se a ele uma identidade, o que o caracteriza de acordo com os acontecimentos, ou seja, 

com tudo aquilo que tem vida no interior do território.  

A presença dos assentados em Jardim Alegre, com um direcionamento 

ideológico pautado nas diretrizes do MST, juntamente com a cultura permeada pelas 

relações locais, resultou em uma identidade local. Esta caracteriza o assentamento, 

dotando-o de aspectos únicos e, ao mesmo tempo, identificáveis com grupos semelhantes.  

Mesmo com as diretrizes características do MST, que são, até certo ponto, 

rígidas na sua perpetuação sobre os espaços ocupados, o assentamento apresenta suas 

particularidades. Particularidades que diferenciam este assentamento de qualquer outro, 

pela sua história, pelas pessoas que antes já traziam consigo uma forma de ser e que, em 

interação com outras formas constituíram novas territorialidades. Os assentados deram ao 

assentamento um novo aspecto, com esta conjugação do modo de ser, na formação de uma 

memória coletiva.  

Ao olhar para o assentamento, com suas territorialidades, é possível 
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compreender como elas se expandem sobre diferentes áreas com o indivíduo ou grupo que 

carrega "consigo" seu modo de ser, que só existe a partir de suas origens embasadas em um 

conjunto de características de cunho cultural, político, econômico e social.  Neste sentido, 

toda atividade implica relações no interior do assentamento, constituindo territorialidades 

que caracterizam o espaço, dotando-o de uma identidade. Assim, haveria territorialidades 

expressas pelo modo de ser do indivíduo, uma territorialidade em comum construída pela 

coletividade que dá certa homogeneidade ao assentamento. Reconhecer-se como assentado, 

traduz-se em uma identidade e uma territorialidade de todos que estão no assentamento, 

porém, há diferentes formas em que estas territorialidades se expressam: algumas são 

unânimes e outras fundam a diferença no interior do assentamento. 

As atividades cotidianas que caracterizam o modo de ser no interior do 

território marcam o espaço apropriado, podendo ser estas marcas abstratas e materiais. 

Assim, como a área que antes era o acampamento no interior da fazenda não existe mais 

em forma física, porém, mesmo deixando de existir materialmente, está presente na 

memória coletiva de como era e o que representava.  

Desde o avanço do acampamento no interior da fazenda Corumbataí, na 

disputa pelo território, derrubando guaritas da fazenda, como barreiras que representavam 

a territorialidade anterior sobre este espaço, até a compra da propriedade pela União e 

distribuição dos lotes, são lembranças da construção de uma territorialidade de resistência 

que entrou em expansão. 

São elementos das territorialidades presentes no assentamento todas as 

construções existentes como a escola ou a bandeira do MST hasteada logo na entrada do 

assentamento e tudo que se projeta sobre o espaço ocupado. Essa bandeira é material, 

porém, o que ela representa é abstrato no imaginário das pessoas que presenciaram a luta 

que este símbolo representa. Para as pessoas que não viveram os acontecimentos que o 

coletivo do assentamento viveu, o símbolo talvez não tenha significado ou o mesmo 

significado que tem para as pessoas que ele representa. 

No Assentamento 08 de abril há microterritorialidades que fundam a diferença 

através de uma identidade coletiva que se projeta sobre o espaço. Sob a matriz ideológica 

do MST, os assentados compartilham de necessidades e objetivos comuns. Antes da 

ocupação, estas pessoas se identificaram com o movimento pela exclusão do acesso a terra. 

Compartilhavam, assim, de uma trajetória de vida ligada ao campo, em sua maioria, ou por 

serem pequenos agricultores, filhos de pequenos agricultores, trabalhadores temporários e 

etc. Esse passado em comum, antes de se juntarem ao movimento, já é um traço da 
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identidade que essas pessoas possuem e que vão de encontro com as representações criadas 

pelo MST. 

Parte-se da hipótese de que a educação, produção e organização político-

social do assentamento constituem o meio como ocorrerá a sua materialização na 

forma de território e territorialidade e vice-versa.  As características da educação, 

produção e organização social são produzidas a partir de uma conjugação de forças e 

conflitos entre o MST x Estado x Mercado que resulta no assentamento. Os atores 

envolvidos para a construção de territorialidades a partir da teoria de Raffestin (2009) 

formam um “ambiente social” que se materializa sobre um “ambiente orgânico” e 

produzem territorialidades e o território em questão.   Assim, o assentamento constitui uma 

territorialidade de resistência em relação às territorialidades das organizações sociais 

dominantes que atuam de uma forma macro, controlando o espaço sobre seus interesses, a 

partir de diferentes instrumentos como a mídia, o governo, o sistema jurídico, as grandes 

empresas e etc. A partir da territorialidade de resistência frente às territorialidades 

legitimadoras, há um confronto para predominância de uma forma de produzir e 

reproduzir o espaço ocupado 

A partir da teoria de Castells (2008), que utiliza o conceito de identidade, 

adaptando-se ao conceito de territorialidade que, sobre os acampamentos do MST, 

constrói-se uma territorialidade de resistência em relação à expansão do capital através do 

agronegócio, por exemplo. Nos acampamentos e posteriormente nos assentamentos surgem 

territorialidades de projeto, que atuam sobre o espaço para sua produção, atendendo as 

necessidades dos grupos de microterritorialidade que resistem às 

macroterritorialidades atuantes na homogeneização espacial. 

Através das microterritorialidades que resistem à homogeneização espacial que 

ocorre pelo uso do processo de globalização pode se constituir as territorialidades de 

projeto. Elas podem se manifestar nos assentamentos, já que existem na prática e podem 

atuar sobre a produção de uma nova forma de produzir e gerir o território. 

No 08 de Abril há microterritorialidades que resistem frente à expansão 

capitalista no campo e as formas de repressão da estrutura aparelhada do Estado no seu 

processo de territorialização. Ainda é possível destacar que a mudança com a 

territorialização tem levado o assentamento a constituir uma territorialidade 

transformadora ou de projeto a partir da sua organização e estrutura.   

Para compreender as territorialidades e a territorialidade do Assentamento 08 

de Abril, a pesquisa se pautou em uma revisão bibliográfica sem a pretensão de esgotar o 
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assunto. Nesta revisão, o objetivo foi o de utilizar o conceito de territorialidade e território 

para compreender as relações que ocorrem no interior do assentamento. O conceito 

utilizado para entender a realidade se expressa a partir das diferentes formas de 

organização espacial em que está inserido o assentamento.  Assim, o conceito é empregado 

para compreender o acontecer interno do assentamento e como se destaca no município de 

Jardim Alegre, ou na região em que está inserido, ou até mesmo como se destaca em meio 

a uma rede de assentamentos do MST que seriam seus similares. Uma revisão bibliográfica 

sobre o MST também se fez necessário para entender como o Assentamento se organizou a 

partir de suas matrizes e representações simbólicas. 

Em seguida, em uma nova revisão bibliográfica, julgou-se necessário 

compreender as relações locais onde está o Assentamento e, assim foram levantadas as 

características gerais da região e do município. Para compreender a organização espacial 

atual foi necessário entender como ocorreu o processo de colonização da região, a qual já 

estava sob conflitos e litígio de terras. Destacou-se, também, o processo de modernização 

agrícola na região e como este alterou a dinâmica local. 

A partir das revisões bibliográficas e a utilização do conceito empregado, foi 

necessário conhecer a realidade do Assentamento e, com isso, realizado contato com os 

assentados em manifestação em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Jardim Alegre. 

Naquele momento, iniciou-se a observação do que estava acontecendo, dialogando com os 

presentes para compreender como os membros do MST eram vistos por quem era de fora 

do “movimento”. Nesse dia foram agendadas visitas ao assentamento. E assim, 

aconteceram os trabalhos de campo, com a observação do que ocorria no assentamento, 

analisando como era a escola e seu funcionamento, as construções, a forma de produção e 

sua dinâmica e a organização social do 08 de Abril. 

Para compreender a construção das territorialidades e como elas se produziam 

e se manifestavam no assentamento, utilizou-se a teorização de Raffestin (2009), que trata 

dos elementos e atores que estão presentes na produção territorial, aplicando um pouco 

desta teorização na práxis da construção das territorialidades do Assentamento 08 de Abril.   

Nas observações, no primeiro momento, ao se deslocar para o assentamento e 

perceber a distância e as dificuldades de acesso, foi possível compreender um pouco do 

local. Ao visitar os lotes, as moradias e analisar as condições de vida dos assentados, 

desvendavam-se um pouco das territorialidades presentes. Os trabalhos de campo foram 

registrados com fotos e anotações. Nas entrevistas gravadas, diálogos informais, tudo que 

acontecia era uma forma de entender o assentamento. Foram realizadas ao todo 11 
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entrevistas, com diferentes sujeitos que têm relação com o 08 de Abril, sendo três 

assentados, quatro professoras que lecionam no Colégio Rural Estadual José Martí, três 

autoridades políticas, sendo o ex-prefeito; a secretária municipal de educação e a vice-

prefeita, ambos de Jardim Alegre e, ainda, com um cerealista do município. Houve dialogo, 

também, com os dirigentes e a análise de informações e dados fornecidos pela equipe 

técnica do Assentamento como os estudos da Cooperativa de Trabalhadores Rurais 

Assentados (COTRARA) e de dados da Cooperativa de Comercialização Camponesa do 

Vale do Ivaí (COCAVI).  

Assim, através de todos os meio utilizados, procurou-se compreender a 

dinâmica do Assentamento 08 de Abril e como este se produz sobre o espaço na forma de 

território e territorialidades. 
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1. O SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO TERRITORIAL 

 

 

A categoria território vem ganhando grande amplitude juntamente com as 

variantes do termo como territorialização, desterritorialização, reterritorialização, 

territorialidades, territorialismos, enfim, uma gama de derivações desta categoria que têm 

sido empregadas principalmente na análise das relações de poder no espaço. Neste sentido, 

pode ser destacada uma estrutura territorial ou um sistema de representação 

territorial, como propõe Raffestin (2009), onde existem atores, elementos e variantes para 

explicar as transformações condicionadas pelo processo de territorialização. Porém, é 

necessário entender a evolução do conceito ao longo do tempo até os desdobramentos em 

variantes e abordagens que esta categoria abarca na atualidade. 

O conceito de território teve como precursor Friedrich Ratzel (1844-1904), 

conhecido como pai da geografia política, o qual se destacou no auge do desenvolvimento 

da ciência geográfica no século XIX. Ao abordar a concepção de Ratzel, o objetivo é 

refletir sobre uma possível base para a discussão do conceito de território do século XIX à 

atualidade. Não é pretensão rever toda a bibliografia relacionada a este conceito, em uma 

continuidade oriunda no século XIX e que transcorre aos dias de hoje, até porque, usamos 

tal conceito para compreensão da realidade. Neste ponto, a realidade deve determinar o 

conteúdo e as formas dos conceitos e não o contrário.  Na Geografia Clássica o território 

era entendido como um espaço com limites e fronteiras bem definidos em que a população 

estaria inserida e levando, assim, à constituição do Estado.  

 

 

Como o estado não é concebível sem território e sem fronteiras, 

constituiu-se bastante rapidamente uma geografia política, e ainda 

que nas ciências políticas em geral se tenha perdido de vista com 

frequência a importância do fator espacial, da situação, etc., 

considera-se, entretanto, como fora de dúvida, que o Estado não 

pode existir sem um solo (RATZEL, 1983, p. 93). 

 

 

Neste ponto território, na visão clássica, está ligado ao exercício do poder 

exclusivamente do Estado sobre o espaço, não considerando outros agentes que exercem 

poder e constituem territórios. O território teria, nesta perspectiva, uma ligação vital ao 

solo. Souza (2009) destaca que Ratzel praticamente confundia território com o solo: “o 

termo território se refere, na Politische Geographie, como um recorte espacial que no 
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frigir dos ovos, praticamente se confunde com o Bonden
1
,” (SOUZA, 2009, p. 63). Souza 

(2009) frisa que o propósito de seu texto é desfazer alguns mal-entendidos, que inúmeras 

vezes foram empregados na leitura do texto de Souza (1995), e em várias análises e 

pesquisas que o autor considera um mal-entendido na aplicação do seu raciocínio. “Não 

pude concordar com autores que diziam concordar comigo, tamanha a simplificação, ou 

mesmo a descaracterização do meu raciocínio” (SOUZA, 2009, p. 58). O autor ainda 

destaca o “modismo” em torno do conceito de território, ou como ele se refere: uma 

“coqueluche”, usado abusivamente o conceito em detrimento de outros tão importantes 

quanto este.  Em meio ao “modismo” em que o conceito utilizado vive na atualidade, 

torna-se difícil defini-lo bem para sua aplicação diante tamanhas “divergências e 

confusões” (SOUZA, 2009, p. 58). 

Em meio ao chamado “modismo” do conceito de território, a opção se dá por 

considerar suas variantes que, em conjunto, formam um sistema territorial, quando bem 

aplicado, e pode explicar as relações que se dão em torno da disputa e produção do e sobre 

o espaço. Assim, como as relações sobre o espaço de ordem política, econômica e social 

produzem territorialidades e territórios, ou vice-versa, em um processo dialético.  O 

Assentamento 08 de Abril se produz através de relações de poder que são de caráter 

conflituoso e que se materializam sobre o espaço, que podem ser exemplificadas a partir de 

elementos territoriais. A ação do MST possibilitou a territorialização do Assentamento 08 

de Abril, sendo subjetivada pelas territorialidades dos Sem Terra
2
 que foram construídas ao 

longo do tempo, envolvendo diversas variantes como a ligação ao campo e a perda do meio 

de subsistência que é a terra, assim como o objetivo em comum, que é a reforma agrária.  

Para Souza (2009), na Geografia Clássica houve uma “coisificação” do 

                                                 
1
  Solo em alemão, Boden.  Souza (2009) 

2
 A utilização do termo “Sem Terra” se dá por entendermos este como uma identidade assim como Caldart 

(2000) traz o termo Sem Terra em letras maiúsculas e sem hífen para se referir ao sujeito social constituído 

na luta pela reforma agrária, o componente da identidade coletiva mencionada na citação. Nos dicionários, o 

vocábulo sem-terra apareceu pela primeira vez definido como: sem-terra s2g.2n. Designação sócio-política 

de indivíduo do meio rural sem propriedade e sem trabalho, na 14ª edição do minidicionário Luft (1998). 

Inclusive foi motivo de debate entre especialistas em estudos gramaticais, porque segundo a regra da Língua, 

nas palavras compostas se flexionam os substantivos, de modo que conforme a “lei gramatical” deveria se 

escrever os sem-terras. Todavia, o termo foi consagrado no singular e quando se pronuncia ou se escreve, 

está subentendido a noção de trabalhadores sem-terra. Ver a respeito: Martins, Eduardo. Com todas as letras. 

São Paulo: O Estado de São Paulo, 1999. Também, rompendo com as regras, é importante salientar que o 

nome oficial do MST é Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, observe-se que sem o hífen. Já, 

quando nos referimos às pessoas vinculadas ao MST, denominamos sem-terra (com hífen). Em tempo: o 

novo Dicionário Aurélio (1999) também incorporou o vocábulo, todavia numa definição muito pobre: Diz-se 

de, ou trabalhador rural que não possui, ou não dispõe de terreno no qual possa exercer sua atividade. 

(FERNANDES, 1999, p.163)  
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território por Ratzel fazer uma constante alusão ao “Boden”, ou como o próprio já 

mencionava: “que não se concebe um Estado sem território” (RATZEL, 1983, p. 93). Com 

esta alusão do território ao solo, para Souza (2009), não houve justificativa suficiente para 

a “emancipação” do termo território para conceito, devido à complexidade, indo além da 

materialidade. Ao destacar que o território vai além da materialidade não se revoga a 

importância do ambiente e sim, acrescenta-se que não é apenas o substrato e sua 

delimitação, mas as diversas relações humanas sobre o espaço que dão origem ao território, 

territórios ou territorialidades 

Nesse sentido, retomam-se as discussões sobre o território a partir da década de 

1960. Isso porque o conceito ressurge a partir das transformações sociais e da evolução da 

ciência. Nesse período, sua definição passou a ir além das esferas políticas e econômicas 

de um determinado espaço que constitui o Estado, ou seja, deixou de ser “coisificado” a 

partir de algumas leituras sobre a sua manifestação. Souza (2009) ressalta que a virada 

conceitual se deu a partir de várias fontes que agiram de forma direta ou indireta e, destaca 

ainda, que somente a partir das décadas de 1980 e 1990 o ambiente estava pronto para que 

as primeiras sínteses fossem tentadas. Tais mudanças levaram a ser considerados  os 

diferentes atores  e grupos de interesses que atuam na apropriação do espaço e produção de 

territórios. 

Haesbaert (2004a) faz uma retomada da abordagem a partir do território, 

reconstruindo alguns caminhos para a discussão da abordagem sobre Desterritorialização, 

que foi um elemento territorial abordado em sua pesquisa “O mito da 

Desterritorialização”. O termo território, segundo Haesbaert (2004a), originou-se com 

duplo sentido, no ponto em que a origem etimológica está ligada ao pedaço de terra 

apropriado e também ao terror:  

 

[...] a palavra território, territorium em latim, é derivada 

diretamente do vocábulo latino terra, e era utilizado pelo sistema 

jurídico romano dentro do chamado jus terrendi (no Digeste, do 

século VI, segundo Di Méo, 1998:47), como o pedaço de terra 

apropriado, dentro dos limites de uma determinada jurisdição 

político-administrativa. Di Méo comenta que o jus terrendi se 

confundia com o “direito de aterrorizar” (terrifier, em francês) 

(HAESBAERT, 2004ª, p. 43). 
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Segundo o Dicionário de Inglês Oxford, a origem etimológica apresenta-se 

duvidosa, tornando-se perigoso acatar qualquer uma como a certa. Quanto a isso: 

 

De qualquer forma, duvidosa ou não, é interessante salientar esta 

analogia, pois muito do que se propagou depois sobre território, 

inclusive a nível acadêmico, geralmente perpassou, direta ou 

indiretamente, estes dois sentidos: um procedimento, dizendo 

respeito à terra e, portanto, ao território como materialidade, outro, 

minoritário, referido aos sentimentos que o “território” inspira (por 

exemplo, de medo para quem dele é excluído, de satisfação para 

aqueles que dele usufruem ou com o qual se identificam) 

(HAESBAERT, 2004ª, p. 43).  

 

 

Em Haesbaert (1998), o território pode apresentar várias concepções, e destaca 

duas vertentes, uma materialista e outra idealista. Na visão materialista, são elas: a 

naturalista, a de base econômica e a jurídica política. O território naturalista é aquele que 

leva em conta a relação dos animais com o seu espaço, possuindo cada qual um local 

específico de sobrevivência. Segundo Di Méo apud Haesbaert (1998), a concepção mais 

primitiva de território é esta: “espaço defendido por todo animal confrontando com a 

necessidade de se proteger” (HAESBAERT. 1998, p. 42). Na visão idealista de território 

são empregados aspectos culturais sobre determinado espaço. O exercício do poder 

constitui parte da construção do território, sendo necessário para sua organização e 

manutenção. Neste aspecto ocorre a disputa pelo espaço para a construção do território, 

que ganha identidade a partir da apropriação do espaço, construindo conjugações 

simbólicas e culturais.  

Neste aspecto, outro elemento territorial é a territorialidade, que se produz 

através da identidade e se manifesta nas relações espaciais permeadas de aspectos 

econômicos, culturais, políticos e sociais, que se territorializam por meio da apropriação do 

espaço com diferentes atores, entre esses, os sem-terra, que possuem uma identidade 

construída por elementos que moldaram esta identidade.  

É necessário destacar as novas abordagens na utilização do conceito como 

Haesbaert (2004b), ao empregar o termo “multiterritorialidades” para se referir à 

sobreposição de territórios de diferentes naturezas, como de ordem econômica, política e 

cultural, que se dá sobre o espaço e que se fragmenta na sua ocupação por diferentes 

grupos. Assim também se produzem territórios homogêneos com esta “multiplicidade” de 
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ordens. O território, na sua dimensão econômica, prioriza o espaço como fonte de recursos, 

sendo motivo para disputas entre classes antagônicas. Em sua dimensão cultural há a 

valorização simbólica do espaço, em que o território é um produto da apropriação. No 

nosso caso o Assentamento 08 de Abril se produz na lógica da multiplicidade territorial ou 

“multiterritorialidades”, constituindo um espaço de ordem econômica para subsistência 

das famílias sem-terra, assim como um espaço político de tensões e conflitos pela 

organização social do MST na correlação de forças com o Estado e o Mercado.  

É interessante mencionar a abordagem sobre o território em sua 

multidimensionalidade e sua articulação no tempo e espaço na sua constituição, como a 

dualidade entre material e imaterial para construção de territórios, sendo que este é 

primeiro imaginado pelo homem ou por grupos humanos para depois se fazer sobre o 

espaço. Souza (2009) destaca que o território é um “campo de força”, sendo uma: 

“dimensão do espaço social”, neste ponto ele é “intangível” e “intocável” (SOUZA, 2009, 

p. 66), ele é imaterial, porém, é a expressão espacial sobre o espaço.   

Antes, Raffestin (1993) já mencionava o território como algo construído sobre 

o espaço.  Nesse sentido, o território não é o espaço e sim uma construção humana sobre 

ele. O território importa relações de posse de uma parte do espaço e a partir de então se 

tem a sua fragmentação em vários territórios e de diferentes naturezas. O “espaço é 

anterior ao território e se forma a partir do espaço, e é resultado de uma ação conduzida 

por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 113). Ainda destaca que: “O espaço é a “prisão original”, o 

território é a prisão que os homens constroem para si” (RAFFESTIN, 1993, p. 114).  

Como o poder é uma relação social, o território é a expressão espacial desta relação e a 

relação humana que se produz sobre o espaço. “A existência do território é impossível e 

inconcebível sem o substrato espacial e material... ao mesmo tempo, porém, o território 

não é redutível ao substrato” (SOUZA, 2009, p. 66).  

O território é o espaço apropriado por grupos humanos que se utilizam dos seus 

recursos e estabelecem características culturais a este espaço, estando inseridas, assim, as 

relações de poder e os conflitos que o envolvem.  

 

[...] o território é o produto de uma relação desigual de forças, 

envolvendo o domínio ou o controle político-econômico do espaço 

e suas apropriações simbólicas, ora conjugadas e mutuamente 

forçadas, ora desconectadas e contraditoriamente articuladas 

(HAESBAERT, 2006, p. 121). 
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Na apropriação do espaço, o exercício do poder é um campo de ação que se 

modifica no espaço-tempo por meio da conjugação e contraposição de forças sobre o 

espaço. Ao analisar a história, observa-se que a apropriação do espaço para a sobrevivência 

sempre esteve em posse de determinados grupos, levando à exclusão de outros e, assim, 

sua existência se dá pela contradição. 

Em Haesbaert (2004b) é discutida a multidimensionalidade do território assim 

como Raffestin (1993), que apresenta os trunfos do poder e o território com dimensões 

políticas, econômicas e culturais que se moldam por meio das relações humanas no espaço. 

Na dimensão política do território o espaço é delimitado e controlado pelo exercício do 

poder. Geralmente se pensa no território nacional como exemplo clássico de poder sobre o 

espaço, porém, é necessário mencionar que este não é exclusivo do Estado, sendo que o 

poder político pode ser exercido por vários grupos sociais, assim, como mencionado por 

Souza (2009).     

Faz-se necessário ressaltar o território modificado pelas redes e fluxos, 

constituído pelo trabalho projetado no espaço. Desta forma, os territórios se sobrepõem em 

um mesmo espaço geográfico devido às complexas formas de apropriação e delimitação de 

um território. Ao pensar em uma área que se exerce poder, que segundo Haesbaert (2004a), 

logo se pensa em zoneamento na clássica visão de “territórios zonas”, ou malhas em que o 

espaço é bem delimitado por divisas claras. Para Haesbaert (2004a) sobre os “territórios 

redes” é necessário pensar numa dinâmica do território diferente da zonal, com a 

sobreposição e áreas de abrangência que vão além das fronteiras. 

Souza (2001) destaca o território também como político e cultural, 

identificando grupos sociais que estabelecem relações de poder, formando territórios no 

conflito das diferenças culturais. O autor levanta a existência de vários territórios, como o 

da prostituição, do narcotráfico, das gangues, etc. Assim, um acampamento ou 

assentamento do MST é delimitado por relações de poder constituindo um território, 

produzindo variados elementos e processos territoriais. 

Pode ser destacado como elementos territoriais: territorialidades e 

territorialismos, multiterritorialidades, multiplaterritorialiades e como processos 

territoriais: territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Podem ser 

destacadas também escalas territoriais como: macroterritorialidades, 

microterritorialidades e o termo utilizado por Souza (2009) “nanoterritórios”.  

No processo de territorialização, compreendido como a construção de um 
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território, o processo territorial tem o trabalho como elemento chave da relação entre a 

sociedade e o espaço natural, sendo que através deste último, a humanidade o recria para a 

subsistência e continuidade da vida social. Esta ação leva à valorização do espaço 

apropriado como território, adquirindo características técnica, social, cultural e política. 

Para Raffestin (1993), o território é demarcado pelo processo histórico, por uma ação que 

exerce poder sobre uma determinada área e a ela agrega valor. 

 

 

[...] um espaço onde se projetou trabalho, seja energia e 

informação, e que por conseqüência, revela relações marcadas pelo 

poder. [...] É uma produção, por causa de todas as relações que 

envolvem, se inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 

1993, p. 144).  

 

 

No território são agregados os mais variados valores, desde os econômicos aos 

culturais, que se moldam em um campo simbólico. E como a todo o momento o território é 

motivo de luta entre grupos antagônicos que se materializam no espaço, tais grupos 

constituem suas territorialidades, com elementos territoriais que os caracterizam e os 

diferenciam dos demais, desenvolvendo e criando uma identidade a cada território. A 

territorialidade é criada no seio do território e expressa a identidade, isto através das várias 

relações que ocorrem no território.  

O território se produz através da ação humana sobre o espaço, a partir das 

relações de poder, que geram elementos, processos e escalas territoriais. Neste aspecto, o 

campo de poder envolve também outras relações como econômicas, políticas, culturais e 

sociais, dando forma a um sistema territorial complexo que, segundo Raffestin (2009), 

passa por variantes de um ambiente social (SO) e um ambiente orgânico e/ou inorgânico 

(SE). Esse processo relacional dá aspecto ao território e aos seus elementos como a 

territorialidades e os processos que ocorrem no seu interior juntamente com as escalas.   

Para compreender melhor a organização de um sistema territorial é necessário 

conhecer um pouco dos processos, elementos e escalas, como a identidade que é um 

conceito que fundamenta o desenvolvimento da discussão sobre territorialidades.  
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1.1 Territorialidades e identidade Sem Terra  

 

 

A territorialidade é permeada pelas diferentes ações no interior de um território. 

Segundo Haesbaert (2004b), há uma multiterritorialidade em que ocorre pela sobreposição 

de territórios pela apropriação do espaço por diferentes grupos. Neste sentido, há também 

diferentes territorialidades que se sobrepõem e se articulam. 

A construção de territorialidades se dá por meio das relações que se produzem 

ao se constituir um território e que se reproduzem em seu interior ao longo do tempo. Em 

Saquet (2010), a territorialidade “tem alterações no tempo histórico, no mesmo e em 

diferentes lugares, de maneira relacional” (SAQUET, 2010, p. 149). A territorialidade é 

construída de forma relacional e representa a ação no interior do território ou na produção 

de territórios. Assim, “se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é 

consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa forma, é a face 

vivida da face agida do poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 161-162).  

As territorialidades podem se manifestar de diferentes formas, condicionadas e 

influenciadas pelos grupos que ocupam o território e vice-versa. No interior dos territórios 

se produzem territorialidades que, segundo Saquet (2004), é tudo o que ocorre diariamente 

em determinadas áreas e as preenchem de significados: 

 

A territorialidade é o acontecer de todas as atividades cotidianas, 

seja no espaço do trabalho, do lazer, na igreja, na família, na escola 

etc., resultado e condição do processo de produção de cada 

território de cada lugar. A territorialidade é cotidiana, multiforme e 

as relações são múltiplas, e por isso, os territórios também o são, 

revelando a complexidade social e ao mesmo tempo, as relações de 

dominação de indivíduos e grupos sociais com uma parcela do 

espaço geográfico (SAQUET, 2004, p. 140).  

 

 

Como mencionado por Saquet (2004), a territorialidade é resultado e condição 

do processo de produção de cada território. Em cada espaço, através de múltiplas relações, 

as áreas ganham individualidades e aspectos que as caracterizam. Estas características só 

acontecem pelas atividades cotidianas de cada área e ocorrem por meio das pessoas ou 

grupos sociais em parcela do espaço geográfico. A apropriação do espaço constitui uma 

identidade em relação ao território, produzindo significados e códigos entre os indivíduos 

que formam um grupo de interesse comum e dividem o mesmo espaço. 
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Uma pessoa pode se adaptar e se identificar em um novo contexto 

social ou um grupo social pode construir sua identidade com 

relações de afetividade e confiança e reconhecimento. De qualquer 

forma a identidade se refere a vida em sociedade, a de um campo 

simbólico e envolve reciprocidade. Na geografia significa 

simultaneamente espacialidade e/ou territorialidade (SAQUET, 

2004, p. 147).  

 

 

Saquet (2004) relaciona a identidade com as relações de afetividades 

juntamente com a vida em sociedade que constroem um campo simbólico. A identidade na 

Geografia, desta forma, é a territorialidade que se manifesta por meio das relações 

sociais, econômicas, políticas e culturais no espaço.  

Os elementos da forma de vida de um grupo social ou lugar tornam-se 

essenciais para a produção e a reprodução da identidade, que é formada, segundo Saquet 

(2010), pelas edificações, línguas, religião, mitos e ritos, sendo todos processos 

territorializantes. Sendo assim, as materializações humanas no espaço carregam 

significados e, então, constituem territorialidades de quem produz e reproduz este espaço. 

A identidade é formada por um processo histórico que se produz nas relações 

do homem com o ambiente, tendo seu caráter político, econômico e cultural ocorrendo de 

forma material e abstrata no e sobre o espaço.  Almeida (2006) trabalha com o habitus de 

classe, desenvolvendo uma reflexão sobre a identidade camponesa.  

 

[...] a ação identificatória incide sobre uma teia de relações já 

existentes, até mesmo como premissa para que possamos entender 

a formação de novas identidades costuradas a partir de outros 

somando-se outros referenciais (ALMEIDA, 2006, p. 292).  

 

 

A ação identificadora, segundo Almeida (2006), acontece sobre uma teia de 

ralações já existentes e se constrói por meio de uma correlação de diferentes atores e 

variantes. No assentamento isto pode ser caracterizado com a chegada do MST em Jardim 

Alegre, cujo acampamento, juntamente com as relações anteriores, promoveram novas 

ações que moldaram as territorialidades do assentamento. Tais territorialidades são 

constituídas a partir das relações entre o MST, o sem-terra, o município de Jardim Alegre e 

outros atores envolvidos, os quais formam um “ambiente social (So)” sobre o “ambiente 

orgânico (Sn)” (RAFFESTIN, 2009, p. 28). 

Como mencionado, a identidade ocorre em meio ao processo histórico, sendo 
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que pode manter seus primeiros aspectos e/ou assumir novos, de acordo com as mudanças 

das relações que se dão no espaço pela territorialização de diferentes grupos. Neste 

aspecto, é necessário lembrar a dinâmica que está imposta ao espaço, em que pode ocorrer 

o processo, que por Raffestin (1993), se define como T-D-R (Territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização). E, da mesma forma, a territorialidade está 

empregada nesta dinâmica. 

Haesbaert (2007) debate a identidade a partir da sua dimensão espacial, 

ressaltando seu caráter múltiplo, abordando as identidades claramente hibridas e fluídas até 

as mais fechadas e rígidas. Desenvolve, neste sentido, uma reflexão para destrinchar o elo 

que há entre território e identidade, sendo inclusive, indissociáveis.  

A identidade está em contraste com o conceito de diferença, sendo que se funda 

na diferença. Só é possível constituir uma identidade por meio da relação com o outro e, 

assim, criar simbologias e abstrações em comum que levam a identificação de um grupo ou 

de um indivíduo. 

Com a identidade há aspectos que levam ao reconhecimento dos indivíduos ou 

grupos, por se reconhecerem nos produtos materiais e na abstração das territorialidades. 

 

Se identificar é também de alguma forma, classificar, estas 

classificações com que re-significamos o mundo, nós e os outros, 

inclusive através dos territórios, são objetos de intensas disputas 

entre aqueles que têm o poder de formular e mesmo de fixar estas 

classificações (HAESBAERT, 2007, p. 37). 

 

 

 O território é objeto de disputas, em que o poder é exercido, o qual fixará as 

formas de classificação ou moldará as identidades que se criam pelas representações.  O 

poder, assim como o território, é múltiplo e, segundo Haesbaert (2007), não está apenas 

nas figuras centralizadoras como o Estado e a classe dominante. O poder se manifesta de 

forma micro, como em grupos excluídos, que se despontam na resistência da 

homogeneização espacial e, também, por meio das relações de poder em escala macro, que 

corre na contramão e visa à homogeneização espacial. Enfim, uma constante contraposição 

de forças para a territorialização produzindo as mais variadas territorialidades. 

Como o território se dá por meio da inter-relação do exercício do poder sobre o 

espaço, é necessário entender quem o exerce e como este se relaciona, criando as 

multiterritorialidades. Neste ponto, o território se produz sobre o espaço de forma híbrida e 

ganha aspecto a partir da territorialidade.  
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As territorialidades se desprendem do território e se movem com o individuo 

ou grupo que carrega os aspectos simbólicos de onde está ou estava territorializado, sendo 

possível se perpetuar em outro espaço e sofrer transformações de acordo com novas 

peculiaridades do ambiente social e do ambiente físico. O gaúcho, por exemplo, carrega 

consigo sua territorialidade a partir de suas tradições: forma de se vestir, seus hábitos 

rotineiros, como os centros de tradição gaúcha e etc. Enfim, a territorialidade está na 

mobilidade, podendo estar materializada de forma fixa e passar também pelo processo de 

TDR e levar as territorialidades para outra área com a desterritorialização e uma nova 

territorialização. 

Com uma nova territorialização o indivíduo empregará, naquele espaço, as 

características que carrega no seu bojo de forma híbrida, contento tanto aspectos materiais 

como abstratos. Estas características que o individuo carrega em seu íntimo poderá sofrer 

mudanças, agregando novos aspectos no seu modo de produzir seu território. Assim, como 

menciona Almeida (2006):  

 

A identidade passa a ser histórica, formada e transformada 

continuamente em oposição à identidade estável, acabada e 

fechada às pressões da diferença, seja ela étnica, racial, nacional e 

etc., podendo assim o sujeito assumir diferentes identidades em 

diferentes momentos, inclusive articulando identidades 

contraditórias (ALMEIDA, 2006, p. 292).  

 

 

No Assentamento 08 de Abril ocorre esta articulação de identidades 

contraditórias, como no caso da produção e subsistência que passa pela ideologia de 

coletividade pregada pelo MST e o individualismo da lógica capitalista liberal, que atua 

sobre as possíveis formas de reprodução camponesa. Como há diferentes territórios 

formados pelas mais diferentes formas de poder que se projetam no espaço, há uma 

variedade de territorialidades também sendo desenvolvidas a partir das características que 

os atores empregam no espaço. Com isso, ocorre a territorialização e posteriormente a 

reprodução das territorialidades que podem se modificar no tempo e no espaço. 

Para Almeida (2006) “a identidade como processo impõe como condição a 

relação com o outro, por ser esse necessariamente o momento em que descobrimos aquilo 

que não somos” (ALMEIDA, 2006, p. 295).  O assentado se considera sem-terra, se 

reconhece assim, a partir do momento que se conscientiza diante da exclusão do seu meio 

de subsistência e mesmo que esteja assentado se vê assim, não pela condição de possuir ou 
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não a terra, mas por fazer parte de um grupo que se identifica dessa forma. Ao chegarem a 

Jardim Alegre, o MST e os sem-terra não se reconheciam como jardim-alegrenses, 

consideravam-se diferentes e ainda se reconhecem assim, como o relato da assentada J. L. 

(2011), que se considera uma “sem-terra, porque esta é nossa identidade, mesmo que 

tenhamos terra
3
”. Na relação com o outro, os assentados não se reconhecem por completo 

como jardim-alegrenses por estarem inseridos em um contexto diferente dos outros 

moradores do município.  

O sem-terra possui uma identidade que é construída a partir de um processo de 

resistência e luta, dando-lhe características que o diferencia de qualquer outro trabalhador 

rural. Segundo Fabrini (2001), sem-terra não se trata apenas da ausência de algo, neste 

caso, a terra, mas de uma identidade que mesmo “com terra” ele continua sem-terra, 

possuindo uma identidade que faz com que se reconheça no Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra. Com essa identificação, ele constrói uma história e memória coletivas, 

em uma perspectiva que há uma possibilidade de mudança de sua condição de excluído. 

Para Fabrini (2001), o sem-terra é um trabalhador rural que construiu a sua inclusão social, 

política e econômica e, consequentemente, tem uma identidade que é construída, a partir de 

um processo em que o individuo se reconhece em sua forma de agir, pensar, viver e se 

expressar, compondo um grupo com os mesmos interesses. O homem que tem uma ligação 

ao campo, por ser um pequeno proprietário que não se reconhece e não se adapta à 

produção do grande mercado, o trabalhador temporário, agricultores que perderam suas 

terras e filhos de pequenos proprietários se identificam como trabalhadores sem-terra.  

O MST construiu, a partir da identidade de sem-terra, um movimento, e com 

este, uma organização complexa que tem uma nova perspectiva para os excluídos da terra. 

Quando a bandeira da luta pela terra criou o MST, deu origem ao sem-terra com uma 

identidade, com uma luta, com a perspectiva de uma nova forma de distribuição de terras e 

de produção. Parte dos moradores da cidade de Jardim Alegre não conhece o MST e a 

realidade do Assentamento 08 de Abril, assim, possui estranheza em relação às ações do 

movimento como organização política e a pressão que exerce sobre os órgãos públicos do 

município.   

No aspecto interno de uma organização, a identidade não exclui as diferenças. 

O que ocorre é uma articulação de momento que define uma identidade. De acordo com 

Almeida (2006), o que pode acontecer, por exemplo, no MST, é que diante de um objetivo 

                                                 
3
 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 11 de Janeiro de 2011, em Jardim Alegre. 
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comum, que é conquistar um “pedaço de chão”, pela luta através da reforma agrária essas 

pessoas se unem em torno da identidade sem-terra, deixando neste momento suas 

diferenças de lado. 

 

 

A identidade não anula todas as outras formas de diferença e 

tampouco as contradições internas, na realidade, o que se tem é a 

articulação, de acordo com o momento, das diferenças numa única 

identidade (ALMEIDA, 2006, p. 293).  

 

 

Então, com esta articulação, as diferenças não deixam de existir, o conflito 

sempre estará presente, até mesmo de forma interna no assentamento, sendo necessário 

exercer um processo democrático, participativo, para que sempre permaneça a articulação 

destas diferenças para o bem coletivo. 

O processo de identificação do sem-terra em um assentamento é possível, 

segundo Almeida (2006), a partir da identidade com a terra de trabalho, em oposição à 

terra de negócio. Neste aspecto, há uma identidade camponesa que trabalha a terra com o 

objetivo de reprodução e não de acumulação capitalista. Para Almeida (2006), esta 

identidade se dá a partir de contornos da conjugação de fatores econômicos, sociais, 

culturais, morais, políticos, definindo uma unidade territorial. Estes contornos de 

conjugação em uma unidade territorial produzem as territorialidades e vice-versa.   

Estas territorialidades podem ser produzidas a partir destes contornos 

conjugados e ainda em diferentes escalas como em forma macro, que produzem 

territorialidades de forma homogeneizadoras e de formas micro, que resistem a esta 

expansão e produzem sua própria territorialidade, mesmo que influenciada pelas formas 

macro.   

 

1.2 Macroterritorialidade e Microterritorialidade  

 

 

Ao trazer para o debate os termos macroterritorialidade e microterritorialidade 

foi necessário compreender como que se originam as territorialidades, seu conteúdo, 

quem as criou e para quê. Nas macroterritorialidades se agrupam territorialidades que já 

passaram pelo processo de expansão, tornando-se dominantes e atuando na 
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homogeneização espacial de acordo com seus interesses, utilizando-se de toda estrutura 

que tem acesso. Esta estrutura pode ser o sistema jurídico, o Estado, os meios de 

comunicação e transporte a partir dos quais é possível que estas territorialidades atuem em 

diferentes áreas ao mesmo tempo e, assim, se perpetuem. As microterritorialidades são 

grupos que tentem, dependendo de seu conteúdo, a resistir à expansão das 

macroterritorialidades, como os grupos tradicionais de faxinais, ribeirinhos, sem-terra e 

etc. Estes grupos se organizam de formas e princípios diferentes dos modelos dominantes 

das macroterritorialidades e resistem à sua expansão. 

 Cada forma de territorialidade tem um conteúdo e uma identidade que é: “a 

fonte de significado e experiência de um povo” (CASTELLS, 2008, p. 22). Nesta 

perspectiva, toda identidade é construída, porém, o principal é entender como, a partir de 

que, por quem, e para que isso acontece. Tempo e espaço que abrigam diferentes 

tendências, ações e objetos que são a base para a construção de uma determinada 

identidade. A característica da identidade está na base das ações que ocorrem dentro e fora 

do território, em um processo que envolve o que entra e o que sai do território, fornece os 

genes que serão determinantes para seu conteúdo. 

 

 

Avento aqui a hipótese de que, em linhas gerais, quem constrói a 

identidade coletiva, e para que esta identidade é construída, são em 

grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa 

identidade, bem como de seu significado para aqueles que com ela 

se identificam ou dela se excluem. Uma vez que a construção 

social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado pelas 

relações de poder, proponho uma distinção entre três formas de 

origens e construção de identidades [...] (CASTELLS, 2008, p. 23-

24).   

 

 

 

Cada grupo que constrói sua identidade, assim o faz por interesses econômicos, 

sociais e políticos que são expressos de uma forma simbólica. Neste ponto, cria-se um 

sentido, um significado, com o objetivo de se perpetuar as relações e condições que lhe dão 

forma.  

Muscará (2009) retoma o conceito de iconografia de Jean Gottmann, que 

representa a distinção produtora da compartimentação do espaço através da combinação de 

elementos religiosos, políticos e sociais.  
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Na acepção de Jean Gottmann, a iconografia regional identifica o 

caráter distintivo e individualizante que permite reconhecer uma 

comunidade da limítrofe em um território densa e diferentemente 

povoado como o europeu. Isso é produto da história da 

comunidade e manifesta-se nas tradições locais e na variedade das 

paisagens culturais e econômicas. A iconografia pode conter uma 

combinação única de elementos religiosos, políticos e sociais que 

são estratificados no decorrer do tempo e a história da Europa 

mostra isso claramente (MUSCARÁ, 2009, p. 39-40).  

 

 

Assim, como a iconografia de Jean Gottmann, a construção da identidade está 

pautada nas relações de poder e, portando, cria-se territorialidade a partir da matéria que dá 

base para a sua existência, havendo territorialidade de diferentes naturezas, que podem se 

inter-relacionar ou se contrapor. A inter-relação ou a contraposição ocorre a partir do que 

está em jogo. 

“Hábitos, modos de vida, tradições de uma comunidade podem ser 

conservadas por gerações também depois de migrações para um novo território” 

(MUSCARÁ, 2009, p. 40/41). Hábitos e costumes dão forma à iconografia que 

representava a diferenciação de áreas e assim, supostamente, uma identidade ou até mesmo 

territorialidades como as que estão sendo utilizadas. Apropria-se do conceito de 

iconografia por ter a mesma conotação que o conceito de territorialidade. O conceito 

utilizado por Gottmann buscava explicar a resistência de grupos, por meio de 

homogeneidade de um agrupamento sobre o espaço, que se dava através da combinação de 

elementos culturais, econômicos e políticos de uma dada sociedade. Esta homogeneidade, 

explicada por meio do conceito de iconografia, poderia demonstrar a resistência de 

determinados grupos em relação aos outros. Assim, “ocorre que a resistência oposta pelas 

civilizações asiáticas à penetração europeia, lembrada por E. F. Gautier
4
, manifesta-se na 

presença de fortes iconografias locais” (MUSCARÁ, 2009, p. 41).  

 

 

Assim quando uma comunidade sente-se ameaçada com excessivas 

mudanças, ela pode opor resistência apelando para a própria 

iconografia, que não somente age na identidade reforçando a 

coesão interna, mas protege a comunidade também no plano 

espacial (MUSCARÁ, 2009, p.43).  

 

                                                 
4
 E. F. Gautier, 1931, Moeurs et Coutumes des Muslmans, Paris, Payot. (apud MUSCARÁ, 2009). 
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A iconografia sustentava a coesão interna de determinada comunidade e ainda 

a protegia. Coesão e proteção que se construíam por meio das relações econômicas, 

políticas e culturais que davam homogeneidade e sentimento de pertença a uma 

determinada comunidade.  

Em analogia a Castells (2008), ao abordar diferentes formas de origens em 

construção de identidade, pode-se definir diferentes formas de origens e construções de 

territorialidades. Para Castells (2008) existem: 

 

 

Identidades legitimadoras: introduzida pelas instituições 

dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais, tema que está no cerne da 

teoria de autoridade e dominação de Sennet, e se aplica a diversas 

teorias do nacionalismo. Identidade de resistência: Criada por 

atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas ou 

estigmatizadas, pela lógica da dominação, construído assim, 

trincheiras de resistência e sobrevivência, com base em princípios 

diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou 

mesmo opostos a estes últimos, conforme propõem Calhoum ao 

explicar o surgimento da política da identidade. Identidade de 

projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 

material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 

capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar 

a transformação de toda a estrutura social (CASTELLS, 2008, p. 

24).   

  

 

 

Da mesma forma que Castells (2008) pode classificar uma territorialidade 

legitimadora, ou macroterritorialiade, territorialidade de resistência ou 

microterritorialidade e a territorialidade de projeto ou territorialidade transformadora. A 

macroterritorialiade pode ser representada pela estrutura territorial que exerce poder de 

forma macro, como as instituições tradicionais, Estado e empresas transnacionais, as 

estruturas dominantes e conservadoras. Já as microterritorialidades se expressam em 

grupos que confrontam a autoridade e dominação, caracterizados por possíveis grupos 

excluídos que constroem uma identidade em torno de suas necessidades, ou grupos que 

possuem uma área de atuação que está em processo de expansão, confrontando 

territorialidades maiores ou resistindo à expansão sobre suas áreas de existência e atuação. 

Assim como os movimentos sociais que constroem uma identidade de grupo que se 

espacializa nos acampamentos como uma forma de resistência da expansão capitalista no 
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campo.  

Pode ser mencionado, a partir desta abordagem, o MST, como uma 

microterritorialidade que atua na organização dos sem-terras. A microterritorialidade 

camponesa resiste à expansão do capital no campo, que atua de forma macroterritorial, 

como no caso do agronegócio e o Estado, que regulamentam e organizam a ocupação do 

campo de acordo com seus interesses. 

O assentado isoladamente atua de forma microterritorial para sua reprodução, 

porém, a partir de sua atuação na identidade sem-terra, por meio da organização do MST, 

pode atuar de forma macroterritorial no espaço. O MST, com suas conhecidas formas de 

resistência, cria a possibilidade de enfrentamento da expansão macroterritorial voraz do 

capital sobre o campo, em detrimento da agricultura camponesa. Desta forma, as 

microterritorialidades e macroterritorialidades normalmente são simultâneas.  

O individuo incorpora a identidade que trará benefícios para si, identificando-

se com o grupo que melhor expressa suas necessidades. Para Castells (2008), identidades 

que começam como resistência, podem acabar resultando em de projetos ou mesmo 

tornando-se dominantes nas instituições da sociedade, transformando-se, assim, em 

identidades legitimadoras.  

Os vários movimentos que agiam de forma isolada atuavam de forma 

microterritorial, sendo assim localizadas. Com a criação do MST houve um agrupamento 

de forças e uma atuação homogeneizadora e macroterritorial sobre a “bandeira” do MST.  

No Assentamento 08 de Abril há microterritorialidades formadas em meio 

diversas variantes, que contribuem para a sua forma e conteúdo. Uma destas variantes é a 

ação do MST que atua de forma macro sobre todos os assentamentos e que organizou 

ocupações, estando presente a partir dos próprios assentados, que se reconhecem como 

sem-terra. Assim, os assentamentos do MST têm algo em comum que é o “ambiente 

social” que foi produzido por meio da intervenção do MST, com a formação de base e 

organização político-social que se reproduz, em grande parte, dos assentamentos quase da 

mesma forma. Esta organização se dá em forma de núcleos de base e em brigadas que 

partem do interior do assentamento à escala nacional, permitindo uma estrutura em rede do 

MST e uma atuação macroterritorial em quase todo território brasileiro.  

O exercício do poder está na construção de uma territorialidade que se cria no 

dia-a-dia, com representações ou instituições que atuam de forma simbólica e abstrata ou 

concreta. Nunca haverá uma territorialidade única e hegemônica, assim como pregam a 

desconstrução dos territórios pela globalização. Diversas situações demonstram que a 
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globalização carrega consigo um caráter político, econômico e cultural sendo pela sua 

forma macro uma territorialidade legitimadora ou uma macroterritorialidade, porém, são 

notórias as diversas territorialidades que resistem a este processo que tentam atuar de 

forma hegemônica. Neste ponto, há um processo constante de construção e desconstrução 

de territorialidades. 

O território é conceito base para nossa abordagem e estudo de caso do 

Assentamento 08 de Abril. Assim, suas variantes fazem parte da compreensão da realidade 

do assentamento que é apresentada a partir de sua territorialidade, que se moldam através 

das diversas relações que ocorrem de forma interna na combinação de uma 

homogeneidade, que também leva a diferenciação de outras formas.  O assentamento se 

produziu por meio de territorialidades que levam a sua territorialização e se reproduzem 

como assentamento que vai se moldando, a partir da correlação das variantes sociais e 

atores que se fazem presentes no assentamento. Uma destas variantes e atores que 

produzem esta territorialidade do assentamento é o MST, movimento social que tem se 

transformado ao longo tempo em uma organização social pela complexidade de suas 

relações.  

O MST é, para Fernandes (2008), um movimento “socioespacial” e 

“socioterritorial” por ter o espaço como trunfo, por meio de acampamentos, ocupações e 

assentamentos. Esta é uma organização que atua sobre o espaço, territorializa-se e produz 

territorialidade a partir da conjugação de forças em um sistema territorial, em que há 

diversas variantes, elementos e escalas territoriais envolvidas neste processo.  
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2.  O MST NA CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES 

 

 

Pretende-se, aqui, apresentar a identidade que o MST tem moldado em relação 

ao espaço, na construção de territórios e territorialidades. Para tanto, é necessário construir 

a gênese deste movimento sem a pretensão de fazer a sua história, mas utilizar-se dela para 

compreender sua atuação no espaço e o contexto da referida abordagem. Cabe lembrar que 

os movimentos sociais e a organização dos excluídos do campo não representam algo novo 

na história do Brasil, e tão pouco de exclusividade do MST. Assim, podem ser lembradas, 

neste contexto, as lutas camponesas durante o Brasil colonial, a resistência dos índios e 

negros que protagonizavam essa luta, defendendo territórios invadidos pelos bandeirantes e 

colonizadores ou unindo a luta pela liberdade e pela própria terra, construindo os 

quilombos.  

Para Fernandes (1999), no final do século XIX e início do século XX, surgiram 

movimentos camponeses e messiânicos que seguiam um líder carismático. São exemplos 

os movimentos de Canudos com Antônio Conselheiro; do Contestado com o Monge José 

Maria; o Cangaço com Lampião; e, ainda, diversas lutas regionalizadas. Nas décadas de 

1930 e 1940 ocorreram conflitos violentos em diversas regiões, com posseiros defendendo 

suas áreas individualmente com armas nas mãos, inclusive na região norte do Paraná. 

Esses conflitos marcaram a história da colonização do Brasil, tendo hoje sua continuidade 

com o MST. Fernandes (1999) destaca que entre 1950 e 1964 o movimento camponês 

organizou-se enquanto classe, a partir das Ligas Camponesas, a União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTABs), o Movimento dos Agricultores Sem Terra 

(MASTER) e vários outros movimentos que estão na gênese do MST. Esses movimentos 

foram esmagados pela ditadura militar após 1964 e seus líderes foram assassinados presos 

ou exilados. Para Fernandes (1999), a formação do Brasil foi marcada pela contradição que 

levou a diferentes formas de resistência diante da expropriação. 

 

 

A história da formação do Brasil é marcada pela invasão do 

território indígena, pela escravidão e pela produção do território 

capitalista. Nesse processo de formação de nosso País, a luta de 

resistência começou com a chegada do colonizador europeu, há 

500 anos, desde quando os povos indígenas resistem ao genocídio 

histórico. Começaram, então, as lutas contra o cativeiro, contra a 

exploração e, por conseguinte, contra o cativeiro da terra, contra a 

expropriação, contra a expulsão e contra a exclusão, que marcam a 
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história dos trabalhadores desde a luta dos escravos, da luta dos 

imigrantes, da formação das lutas camponesas. Lutas e guerras, 

uma após a outra ou ao mesmo tempo, sem cessar, no 

enfrentamento constante contra o capitalismo. Essa é a memória 

que nos ajuda a compreender o processo de formação do MST 

(FERNANDES, 1999, p. 15).  

 

 

 

Desta maneira, o contexto citado da organização de resistência é a memória de 

enfrentamento diante da exploração e uso desigual do espaço rural brasileiro, das 

mobilizações do Brasil-colônia até as ligas camponesas. Para Fernandes (1999), em um 

primeiro momento, o capital e sua estrutura derrotaram a reforma agrária e as forças que 

reivindicavam este processo. O Golpe Militar de 1964 sufocou as forças populares que 

trabalhavam em torno da realização da reforma agrária, porém, entre 1979 e 1980, no bojo 

da luta pela redemocratização, surgiram novas formas de pressão dos camponeses: as 

ocupações organizadas por dezenas, centenas e até milhares de famílias. No início de 1984, 

os participantes dessas ocupações realizaram o primeiro encontro, dando nome e 

articulação própria ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Assim, a 

partir de vários movimentos surgia o MST, que se tornaria o maior movimento e 

organização social do país, reunindo forças populares para o enfrentamento na chamada 

luta pela reforma agrária.  

O MST, ao ser um movimento que busca a redistribuição de terras, levando em 

conta sua função social, tornou-se a expressão de degeneração da sociedade capitalista, 

reunindo em torno de si os objetivos comuns de pessoas excluídas do sistema capitalista, 

fundando e reproduzindo a identidade sem-terra.  É necessário compreender: “Como é o 

MST?”; “O que é o MST?” e “Como se estrutura o MST?”, conhecendo sua dinâmica 

na realização das diferentes ações que ocorrem em praticamente todo território brasileiro e 

atravessando anos, como tem feito, sem perder sua capacidade de articulação e, ainda, 

expandir-se.   

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.1. MST: a organização de um movimento social 

 

O MST tem atravessado anos de luta pela reforma agrária, surgindo da 

necessidade de se olhar para o campo a partir de uma perspectiva social. Neste aspecto, 

este movimento está no palco dos conflitos de classes em que há diferentes interesses que 

movem toda a estrura social. O MST é uma peça desta estrutura que busca dar visibildade e 

denunciar a exploração capitalista do campo que só tem o obejetivo da acumulação e, 

como consequência, o abismo da desigualdade social. A ação capitalista veste as mais 

variadas formas de exploração desde o latifúndio, que atuava numa lógica pré-capitalista 

de acumulação até o agronégocio, que atua de forma mais voraz, apropriando-se do então 

latifúndio.  

É necessário lembrar que a manutenção do Estado se dá através de uma 

correalção de forças, pois tem a função de realizar a reforma agrária e dar possibilidades 

para a manutenção e permanência do camponês na terra. O Estado faz parte de uma 

estrutura social que se articula com todas as formas de organização, que se utilizam de 

diferentes estratégias para influenciar a produção do espaço, de acordo com seus interesses. 

Da mesma forma, por meio da organização em movimentos sociais, a população que não 

está neste “pacote”,   esistem e denunciam tais ações. Para Fernandes (1999), o que ocorre 

é um jogo de estratégias e articulações, que a neutralidade política e científica tem o 

obejtivo de mascarar, atuando em favor da estrutura dominante. Neste enfoque, cabe aqui 

trazer algumas definições sobre o MST. Este é um movimento social e é necessário 

estabelecer uma definição, que é um tanto quanto complexa. Hoffman comprende esta 

organização da seguinte forma: 

 

 

O entendimento social dos movimentos sociais como uma práxis 

social, que envolve práticas e representações, possibilitando-nos 

designá-las como processos sociopoliticos e culturais da sociedade 

civil – na concepção gramsciana -, envolvendo um conjunto 

heterogêneo de forças sociais de interação (HOFFMAN, 2002, p. 

39/40).  

 

 

Hoffmann (2002) comprende os movimentos sociais como uma prática social 

com aspectos sociopoliticos e culturais, que atua em uma correlação de forças e se utiliza 

da definição de Gonh para tanto. Estas estruturas, que se definem como movimentos 
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sociais, são construídas por diferentes atores que se articulam em uma conjuntura de forças 

diante de determinado cenário social. A base dos movimentos são as entidades que atuam 

sobre uma problemática social para uma possivel mudança estrutural.  

Neste contexto, o MST tem sua gênese a partir de pequenos acampamentos que 

eram organizados por intermediários como a Comisão Pastoral da Terra (CPT) e, com o 

tempo, o movimento ganhou amplitude, tomando corpo e forma com a construção de uma 

identidade através da práxis. A organização ganhou uma identidade, como a direção 

escalonada, setores, secretaria, bandeira, hino, enfim, tudo que dá vida ao movimento pela 

ação coletiva dos trabalhadores sem-terra e dos grupos que se articularam em torno desta 

proposta. Pode-se utilizar a simbologia do MST para entender um pouco sobre o objetivo 

deste movimento social.  

A maioria das casas do Assentamento 08 de Abril conta com a presença da 

bandeira do MST, bem como as escolas e a secretaria do assentamento. As representações 

simbólicas, como a imagem de Zumbi dos Palmares e a placa que marca a entrada do 

assentamento são exemplos das características das territorialidades do MST e da cultura de 

resistência que se fazem presentes (figura 1). Abaixo a descrissão de significado da 

Bandeira do MST, segundo Fernandes (1999): 

 

 

Nossa Luta, nossa esperança: Seu vermelho representa a história 

dos companheiros que antes de nós derramaram seu sangue nessa 

jornada e nos passaram o compromisso de levar às gerações futuras 

este desafio, esta esperança. O casal de camponeses dentro do 

mapa do Brasil nos mostra o espírito da unidade dos trabalhadores. 

Em todos os cantos do país, o compromisso dos homens, mulheres 

e jovens é o mesmo. Pela Libertação do Povo. O facão é o nosso 

instrumento de trabalho. Com ele também cortaremos as raízes da 

dominação, da miséria e da injustiça. Será o dia de nossa 

libertação. O dia em nossa bandeira estará encravado em todos os 

cantos, simbolizando nossa vitória. (Grifos no original) 

(FERNANDES, 1999, p. 177/178).  

 

 

 

A bandeira é um exemplo da organização do MST. É a simbolgia sustentada 

em uma cultura de resistência que dá forma ao movimento:  
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A bandeira se tornaria um signo conhecido nacionalmente, assim 

como a sigla MST. Outros símbolos, como o facão, a foice, a 

enxada e os frutos do trabalho tornaram-se presentes no cotidiano 

da luta, representando o sentido da resistência e da identidade dos 

sem-terra (FERNANDES, 1999, p. 178).  

 

 

 

O MST, para Fernandes (1999), luta contra um opressor que causou o 

derramamento de sangue das mais variadas formas para manutenção de uma estrutura 

social que se mantém vigente por anos. E com a bandeira à frente das massas de 

trabalhadores sem-terra, o MST pretende trazer a libertação aos oprimidos. Esse opressor é 

todo um sistema articulado de diferentes grupos que se beneficia da acumulação 

capitalista, em destrimento de alguns grupos, como o caso dos trabalhadores rurais sem-

terra. Abaixo, representações da Bandeira do MST e simbologias de resistências, presentes 

no Assentamento 08 de Abril, como forma de representação de apropriação deste espaço 

pelo MST.  
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Figura 1: Representações simbólicas do MST no “08 de Abril”.  
Fonte & Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  

 

 

 

O MST foi se construindo, na prática, assim como as estruturas dominantes, 

buscando construir as estratégias necessárias para sua reprodução. Uma delas é que a 

organização não tem registro legal, por ser um movimento social e, portanto, não é 

obrigada a prestar contas a nenhum órgão de governo.  A maior instância da organização 
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do MST é o Congresso Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que acontece a cada cinco 

anos. No entanto, este Congresso é apenas para ratificação das diretivas, não é um 

momento de decisões, pois os coordenadores e os dirigentes nacionais, por exemplo, são 

escolhidos no Encontro Nacional que acontece a cada dois anos. O MST não possui 

representação legal, uma pessoa que responda em nome da organização de forma exclusiva 

e, assim, não há como o Estado agir de forma repressiva sobre a organização. Para a 

organização do movimento são várias as estratégias realizadas pelo setor denominado 

Frente de Massa:  

 

 

Na constituição da forma do MST, os sem-terra foram organizando 

as atividades da luta e seu desdobramento. O conjunto de 

atividades desenvolvidas por um grupo de pessoas no processo de 

ocupação e conquista da terra, denominou-se setor de Frente de 

Massa. Na construção da forma de organização do MST, o termo 

setor tornou-se uma denominação final, num processo de 

nomeação das atividades que se utilizou de termos como: 

comissão, núcleo, equipe, coletivo etc. Desse modo, foram 

nomeando as atividades na construção da forma de organização do 

Movimento. Geradas pela necessidade da luta, foram sendo 

modificadas até se estabelecerem (FERNANDES, 1999, p.162).  

 

 

Com o tempo, o MST foi se estruturando e ganhando forma, até constituir suas 

atuais características, porém, ele não está pronto e acabado, está em processo, de acordo 

com as necessidades de sua manutenção e expansão. Em Fernandes (1999), o MST se 

constituiu a partir da práxis no dia-a-dia, levando a forma de organização e estrutura 

poltico-social que se contruiu ao longo do tempo. Para Hoffman (2002), o MST atualmente 

se caracteriza como uma organização de movimento social (OMS), pela sua duração de 

mais de duas décadas e também pela amplitude que tem ganhado no decorrer deste tempo.  

 

Assim, dois enormes desafios que os sem-terra enfrentaram, foram: 

a manutenção da sua forma de luta e resistência, impedindo a 

divisão em um movimento de luta pela terra e outro de assentados; 

outro desafio foi à persistência pela autonomia (FERNANDES, 

1999, p. 238).   

      

 

A amplitude e o aperfeiçoamento ocorrem pela complexidade interna do 

movimento e pelos multiplos papéis que ele exerce. O MST, neste sentido, tornou-se uma 
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organização. Para Fernandes (1999), nessa trajetória de vinte anos de formação e 

territorialização, o MST se ampliou e deixou de ser só um movimento social para se tornar 

também uma organização social presente em vinte e quatro unidades da federação. Ainda 

destaca que o movimento tem a característica de desenvolver atividades que ocorrem na 

prática em diferentes situações e propícia o crescimento do MST a partir de novas 

experiências que se agregam a sua organização e métodos: 

  

 

[...] o MST foi construindo sua forma alicerçada na necessidade de 

organizar as atividades essenciais para o seu desenvolvimento. 

Processo e mudança são elementos importantes da dinâmica dos 

movimentos sociais. Essas são fortes características do MST, de 

modo que quando se estabelece uma atividade, ela está sendo 

praticada há tempos, porque a forma surgiu da práxis e não de um 

projeto previamente elaborado (FERNANDES, 1999, p. 161).  

 

 

O MST “forma em movimento, modificando-se e dimensionando-se, conforme 

as necessidades nascentes na marcha das transformações das realidades, tornou-se a 

lógica da organização dos sem-terra” (FERNANDES, 1999, p. 161). Neste aspecto, com o 

tempo, o MST vem se distanciando do conceito puro de movimento social, tornando-se 

permanente. Isso se verifica na base dos assentamentos e num todo como uma organização 

complexa. Esta organização e permanência, segundo Hoffman (2002), levou o movimento 

a se constituir como uma Organização de Movimento Social (OMS). Para Fernades (1999), 

nesse processo de construção de forma em movimento, os sem-terra construíram sua 

estrutura organizativa. Todavia, vale lembrar que essa estrutura está em constante 

transformação, conforme as necessidades da organização e desenvolvimento do MST. O 

movimento se altera a partir das necessidades que surgem e se alteram com o tempo. 

Ao atuar em várias frentes pela reforma agrária, em assentamentos e 

acampamentos, contra a dominação do capital estrangeiro no campo, contra a expansão do 

agronécocio, pela luta da propagação da agroecologia, o MST tem se construído. Tem 

trabalhado com uma ampla frente, atuando como uma OMS, se definindo, assim, por ser 

sua organização cada vez mais complexa.  

Fernandes (1999) destaca que o MST está organizado em 24 estados 

brasileiros. Sua estrutura organizacional se fundamenta em uma verticalidade iniciada nos 

núcleos (grupo de 10 famílias) e seguindo pelas brigadas (compostas por 50 famílias), 
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direção regional, direção estadual e direção nacional. Para sustentar esta estrurtura em 24 

estados, o movimento tem criado uma organização nacional, que em Hoffmann (2002), se 

estrutura com vários critérios de participação, mecanismos de delegação de poder, escolha 

de diregentes, assesorias, uma direção hierarquizada com divisão de funções e ainda as 

estruturas organizativas em estados, acampamentos e assentamentos. 

Esta estrutura se manifesta com setores coletivos que trabalham em cada uma 

das frentes necessárias para a reforma agrária. São setores do MST: Saúde, Direitos 

Humanos, Gênero, Educação, Cultura, Comunicação, Formação, Projetos e Finanças, 

Produção, Cooperação e Meio Ambiente e Frente de Massa. São coletivos do MST: 

juventude e relações internacionais. Esses setores desenvolvem alternativas às políticas 

governamentais convencionais buscando sempre a perspectiva camponesa. São setores de 

base que se manifestam em acampamentos e assentamentos. Existem também as 

secretarias do MST que cumprem funções administrativas e politicas:  

 

 

Nas secretarias são desenvolvidas as atividades administrativas e 

políticas. A Secretaria Nacional é responsável pelos 

encaminhamentos e execução das atividades definidas pela 

Coordenação e ou pela Direção Nacional. Também tem como 

função a articulação entre as secretarias estaduais. Estas, por sua 

vez, articulam as atividades desenvolvidas nos acampamentos e 

nos assentamentos (FERNANDES, 1999, p. 172). 

 

 

Para se agregar ao MST o sem-terra passa por um processo de formação a 

partir da prática, como já mencionado, e ainda ocorre uma formação política social. “A 

participação efetiva na luta, no processo de ocupação, negociação, enfrentamento e etc., 

gera um aprendizado político pela própria experiência vivida, quando se constrói 

importantes referenciais para o seu desenvolvimento” (FERNANDES, 1999, p. 172). Esta 

formação sociopolítica ocorre ao longo do tempo se constituíndo por conceitos de cunho 

socialistas e também religiosos, fruto das organizações progressistas que deram 

sustentação aos vários movimentos que originaram o MST. “O setor de Frente de Massa é, 

portanto, a porta de entrada do Movimento. É espaço/tempo de luta e transformação, é o 

quando e o onde se iniciam as trajetórias de participação na luta e na construção do 

MST” (FERNANDES, 1999, p. 163).  
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Com a organização do MST e sua estruturação, o movimento começou a 

priorizar a formação de seus membros através de cursos, considerando que é importante 

“pensar, estudar, analisar, contextualizar a luta no processo histórico da resistência 

camponesa, no desenvolvimento da agricultura e do sistema sociopolítico e econômico” 

(FERNANDES, 1999, p. 164). Neste contexto, foi criado o Setor de Formação que, 

segundo Fernandes (1999), atua com as práticas vivenciadas na luta, fomentando a 

consciência crítica e de classe: 

 

 
Esse processo transformador de realidades faz emergir 

necessidades que se referem, especialmente, à formação 

educacional e profissional. Nessa lógica de organização da forma 

em movimento, as atividades se interagem e se distinguem no fazer-

se da luta. Desse modo, os cursos assumiram características 

diversas, atendendo outros setores emergentes, como por exemplo, 

educação e produção (FERNANDES, 1999, p.164/165).  

 

 

 

Com o tempo, a partir da vivência diária, o Setor de Formação passou a 

articular outros setores como o de educação, construindo uma educação voltada à cultura 

de resistência, que o MST se identifica, com perspectivas de educação voltadas para o 

trabalho do campo.  

A organização do MST, segundo Hoffman (2002), foi constituindo uma 

separação na organização política e na esfera da luta social. A direção está sustentada em 

uma estrutura mais rígida, em que a participação é limitada. Já na base, em acampamentos 

e assentamentos, há as organizações de setores e dos núcleos, onde a discussão e a 

participação ocorrem a partir dos núcleos, brigadas e assembléias, paralelamente a uma 

direção do assentamento. Para Hoffmann (2002), a organização na formação do MST foi 

pautada na participação de militantes dos setores progressistas da Igreja Católica e da 

sociedade, como uma combinação do marxismo e teologia da libertação
5
, dando um caráter 

leninista ao movimento. Hoffmann (2002) destaca que isto obedece à lógica apresentada 

pelos conflitos de terra e pelas perpectivas estratégicas de orientação socialista.  O perfil 

leninista do MST se dá pela constante luta que se trava com o capital territorializado no 

campo e com o Estado. Frei Antonelo apud Hoffmann (2002) ressalta que o leninismo é 

                                                 
5
 Teologia da libertação. Movimento de um segmento progressista da Igreja Católica, difundido a partir da 

década de 1960, sobretudo na América Latina, que, associado os preceitos cristãos a questões políticas e 

sociais, defende a luta por justiça social, admitindo as teorias marxistas para análise das injustiças impostas 

pelo sistema capitalista às sociedades dos países menos desenvolvidos. Ver Moraes & Coletti, 2006. 
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uma estratégia de guerra e a constante situação de conflito e risco levou o MST a adotar o 

centralismo democrático como uma estratégia de organização. 

Esta tendência leninista vem de Marx e Engels que, segundo Lazzaretti (2007), 

está pautada num centro absoluto da doutrina e da ação, do qual parte as únicas teses 

válidas e as únicas ordens decisivas. A fonte de inspiração do MST está no centralismo 

democrático que não passou por acasso pela cabeça de Marx, que também se inspirou na 

alta organização do capitalismo, como uma fábrica que segue uma hierarquia verticalizada 

para obter uma maior produção através da discisplinação do operariado. 

Para Lazzareti (2007), Lênin, que cunhou o conceito, acreditava que para o 

proletáriado e o camponês chegar ao poder deveria se organizar de cima para baixo e não 

pelo anarquismo, de seita, ou simplesmente de uma ilusão, federação de círculos que, para 

ele não chegaria a lugar nenhum. Nesta visão, o proletariado só poderia chegar ao poder se 

orientado por intelectuais e dirigentes que tem origem das classes populares, porém, com 

uma maior orientação das relações políticas e sociais.  

Lazzareti (2007) resalta que Lênin, no livro o “Estado e a Revolução”, de 1917, 

orienta que a democracia dos trabalhadores deve funcionar na base com uma ampla e 

intensa discusão com ação unitária. Lazzareti (2007) destaca, ainda, que o centralismo 

democrático nunca foi uma formula rígida e sim uma maneira de combinar discussão com 

a ação unitária. Sempre levando em conta as condições concretas da realidade.  

 

 

Adelmo Genro Filho costumava explicar a necessidade de adotar o 

centralismo democrático com uma imagem didática. Trata-se de 

imaginar um grupo de pessoas que encontra uma grande pedra 

impedindo que sigam seu caminho. Se cada pessoa empurrar a 

pedra para um lado diferente, não vão conseguir movê-la. Será 

preciso que entrem num acordo, primeiro. Discutam e decidam 

com que força, ferramentas e em que direção o obstáculo deve ser 

afastado. Só depois disso devem todas iniciar a ação. Se ela provar 

errada, voltam a discutir e fazem nova tentativa (DOMINGUES, 

2010, p. 1). 

 

 

O MST assimilou o centralismo democrático organizando sua direção de uma 

forma verticalizada e mais rígida, já nos acampamentos e assentamentos há uma 

organização horizontal, que se dá nos setores de base, nos núcleos e brigadas com a 

participação do acampados e assentados através desta estrutura. Como mencionado, a 

organização dos assentamentos e acampamentos ocorre de forma participativa com os 
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setores de educação, saúde, segurança que são responsáveis por estas diferentes ações onde 

está o movimento.  

 

Desse modo, tornar-se sem-terra é mais que tentar superar a 

condição de ser sem terra, é possuir o sentido de pertença e a 

identidade com os princípios desse movimento camponês. Assim, 

participando das ocupações, as pessoas tornam-se integrantes e na 

espacialização da luta, muitas, em diversos graus de vinculação, 

passam a atuar nas diferentes atividades da forma de organização 

praticadas no acampamento, como por exemplo: educação, 

formação, comunicação, frente de massa etc. (FERNANDES, 

1999, p. 163).  

 

 

A partir da participação as pessoas passam a atuar na organização do MST, em 

sua estrutura organizativa e social, por meio dos núcleos e brigadas, liderados por 

coordenadores e dirigentes. Para Fernandes (1999), nessa construção da práxis política, o 

MST tem valorizado experiências coletivas, evitando o isolamento por meio da 

descentralização e do incentivo à participação. Para Fernandes (1999) quem faz o MST são 

os acampados, assentados e todos que se identificam como sem-terra e integram o 

movimento. O MST se constitui de uma coletividade que auto se constrói. Para Fernandes 

(1999) quem constitui o MST são as famílias que o integram através da participação em 

ocupações e em outras ações do movimento e, aos poucos, estas se tornarão os futuros 

coordenadores e dirigentes do movimento. A estrutura de organização é formada por 

coordenadores de núcleos e por dirigentes de brigadas.  

Os núcleos e brigadas recebem geralmente nomes que representam resistência 

a diferentes formas de opressão da estrutura dominante, como Brigada Zumbi do Palmares, 

Milton Santos, Salvador Allende e também nomes de pessoas que eram acampadas e foram 

vitimadas na luta pela terra. Há ainda, as assembleias e a organização estadual e nacional. 

A Coordenação Nacional é a instância operacional máxima da organização que conta com 

cerca de 120 membros. Embora um dos principais dirigentes públicos do movimento seja 

João Pedro Stédile, a organização prefere não rotular alguém com o título de principal 

dirigente, já que isso seria uma personalização.  Esta organização é uma estratégia para não 

cair nas estruturas do sistema através do poder represivo do Estado, como já foi 

mencionado. 
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Desse modo, em sua forma não existe cargo de presidente, 

tesoureiro, secretário etc. Esse tipo de estrutura facilitaria a 

repressão, seja do Estado ou dos latifundiários. Por essa razão, as 

instâncias de poder deveriam ser compostas por coletivos, nunca 

por cargos individuais (FERNANDES, 1999, p.77).  

 

 

O MST adota o princípio da direção colegiada, em que todos os dirigentes têm 

o mesmo nível de responsabilidade. Neste aspecto, nos assentamentos, há intenso debate e 

discussão sobre as decissões locais, porém, estas devem se pautar nas diretrizes que são 

definidas pela direção nacional. Segundo Fernandes (2007), o centralismo democrático 

“garante” certas condições de segurança e de cumprimento das deliberações, porém, traz a 

necessidade de negociar as diversidades de sua base social. Almeida (2006) elaborou um 

organograma para exemplicar o sistema de posições sociais e poder simbólico que podem 

estar presentes em assentamentos e acampamentos do MST, conforme a figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura política e socioterritorial dos acampamentos e assentamentos 

Fonte: Almeida (2006, p. 184) 

 

 

O centralismo democrátcio foi usado por Lênin para estruturar o Partido 

Bolchevique, sendo uma forma de organizar o operariado e o camponês para a revolução 
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por meio de uma orientação centralizada e hierarquizada e com a participação e formação 

na base. Esta organização era estratégia para que a ideologia se expandisse entre os 

trabalhadores e que ações concretas fossem tomadas. 

 
 

A disciplina é outro princípio lógico sem o qual não é possível 

construir uma organização. Essas regras foram elaboradas por meio 

do aprendizado das experiências históricas, tendo por base a prática 

da luta. Por essa razão, o estudo é outro princípio organizativo 

básico. Não basta dizer que a luta é justa, é preciso aprender a lutar 

e fazer a luta (FERNANDES, 1999, p. 77).  

 

 

Através do centralismo democrático se cunhou na organização do MST a 

disciplina e a formação como um dos princípios da luta. No MST estas estratégias são 

necessárias também mesmo não sendo um partido que é a representação de uma parcela da 

população. O MST é um movimento e tem como objetivo uma reivindicação social, porém, 

está em constantes conflitos com a expansão do capital no campo e com o aparato 

repressivo do Estado.  

Segundo Hoffman (2007), depoimentos apontam que as diferentes opções 

políticas é uma intermediação entre a direção nacional e a estadual, ou seja, a organização 

verticalizada com a organização horizontal da base tem levado à incompreensão e ao 

descontetamento dos acampados e assentados. Neste ponto é necessário construir este 

canal intermediário e aperfeiçoar os meios de organização do MST. 

Os mecanismos de organização do MST contribuem para sua territorialização e 

para o susesso de suas ações em um projeto de reorganização espacial e social no campo, 

isto porque trabalha para que as pessoas materializem suas necessidades a partir de um 

pedaço de chão que ganha vida diante das necessidades humanas e que vão além da 

subsistência. Para esta espacialização o MST foi construindo a identidade sem-terra, 

possibilitando a transformação da sociedade e do espaço e criando, assim, uma 

territorialidade de resistência, quando se expressa por meio de suas reivindicações nas mais 

variadas formas de pressão e protestos, contra a territorialidade legitimadora do Estado ou 

do capital.   

Com a organização em acampamentos e assentamentos, o MST passou a 

constituir uma territorialidade de projeto, organizando uma nova forma de produção 

socioespacial, tornando-se uma forma macro que atua em uma rede em quase todo 

território brasileiro, por meio de diferentes ações sobre este espaço. Analisando a Figura 3 
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é possível compreender um pouco da atuação do MST sobre o território brasileiro. 

 

 

Figura 3: Brasil Geografia dos movimentos socioterritoriais – 2000-2009: Espacialização do MST 

– Número de Familias em ocupações  

Fonte: Data Luta (2009).  

 

 

Isso ocorre pelo fato de o movimento ter uma imagem organizada em torno de 

algumas diretrizes que orientam a organização das famílias nas ocupações. Assim, se 

constitui uma rede que segue estas orientações.  Em cada local de atuação em que ocorrem 
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as ocupações e demais ações, há a autonomia destes grupos, desde o processo de formação 

com o trabalho de base até a organização de assentamentos.  

 

 

O MST afigura-se atualmente como uma rede complexa de 

organizações, coopera e interage com o governo, com dezenas de 

universidades e com instituições internacionais (Unicef, Unesco 

etc). Na esfera da produção, congrega cerca de 20 mil famílias por 

intermédio de quatrocentas associações de produção, 

comercialização e serviços, setenta Cooperativas de Produção 

Agropecuária, 32 Cooperativas de Prestação de Serviços, doze 

Cooperativas Regionais, três Cooperativas de Crédito e cerca de 

duzentas pequenas e médias agroindústrias (MORAES & 

COLETTI, 2006, p. 100).  

  

 

Existe esta rede complexa de organizações e cooperação do próprio MST e de 

toda uma estrutura que é influenciada e influencia o movimento, desde órgãos do Governo 

Federal, governos estaduais, prefeituras, grandes empresas até pequenas e médias 

empresas. Neste aspecto podem ser mencionadas, também, as políticas públicas que o 

movimento tem influenciado, como sua ação nas escolas de acampamentos e 

assentamentos. Existe, ainda, uma estrutura simbólica de atuação do MST em todo 

território brasileiro, porém, o movimento só ocorre de fato de forma local, por meio de sua 

espacialização e territorialização, seguindo o poder simbólico que foi construído através da 

expansão da estrutura do MST. 

Neste sentido, o Assentamento 08 de Abril aconteceu de forma local na 

formação do acampamento, ainda às margens da BR, com a ocupação da fazenda e a 

territorialização em si até se tornar assentamento. Porém, é necessário lembrar que a 

estrutura em rede do MST possibilitou as estratégias para que estas famílias que vieram de 

diferentes áreas do estado e até do país, chegassem a Jardim Alegre. Famílias que estavam 

ainda se organizando a partir das diretrizes do MST nos métodos de ocupação e negociação 

da área. E, por fim, estas famílias são o MST localmente, e colaboraram, a partir da sua 

prática, para a composição do movimento, agregando a ele novas experiências. O 

assentamento atualmente integra uma rede de assentamentos do MST e segue orientações 

do movimento, contribuindo para a sua organização local, estadual e nacional. Por este 

motivo é essencial levar em conta a capacidade de homogeneidade espacial do MST 

atuando sobre os acampamentos e assentamentos.  

O assentamento 08 de Abril possui suas peculiaridades, porém, é necessário se 
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levar em conta a atuação do MST na lógica de produção e reprodução deste espaço, pois a 

ocupação da antiga fazenda por estas famílias só foi possível pelo contexto que foi 

ressaltado sobre a organização do assentamento, somado ao contexto de formação e 

desenvolvimento do MST. Compreender o MST colabora para compreender o 

Assentamento 08 de Abril e vice-versa.  

 

 

2.2. A origem e desenvolvimento do MST 

 

 

 

Entre as décadas de 1970 e 1980 a pressão social no campo, diante da 

concentração de terras, aos poucos foi se desabrochando com ocupações de propriedade 

em várias partes do país. Acampamentos, lutas de posseiros e por atingidos de barragens 

que foram desalojados como no caso da construção da usina de Itaipu, no Paraná. Estes 

vários eventos contribuíram para a expansão de trabalhadores acuados pela reprodução do 

capital. Para Hoffmann (2002), a construção do MST teve início em 1982 com a 

articulação de várias lutas existentes, unificando inicialmente 12 estados, com apoio da 

CPT e dos sindicatos rurais. 

Para Fernandes (1999) ocorreu um período de gestação e nascimento do MST 

entre 1979 a 1985 englobando, neste processo, várias articulações, como as ocupações que 

ocorriam de forma isolada em várias partes do país. Neste período não havia uma 

organização frente à necessidade de fazer a reforma agrária, juntamente com as questões 

sociais que emergiam naquele contexto. Apenas em 1984 ocorreu o nascimento do MST, 

ao ser fundado oficialmente pelos trabalhadores em seu I Encontro Nacional, realizado 

entre os dias 21 e 24 de janeiro, em Cascavel, no estado do Paraná (FERNANDES, 1999, 

p. 40).  

 

Em 1981, ainda havia em torno de 500 famílias que perderam suas 

terras, seus empregos, suas casas, atingidos pela construção da 

Usina de Itaipu. A Comissão Pastoral da Terra organizou estas 

famílias e começou a cadastrar outras famílias, que expulsas da 

terra, estavam interessadas em lutar por terra no Paraná. Em menos 

de um ano havia mais de 6 mil famílias cadastradas e passaram a 

formar o MASTRO (FERNANDES, 1999, p.56). 

 

 

As famílias que perderam suas terras, empregos e até atingidos por barragens 
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começaram a se aglomerar em alguns movimentos como:  

 

O Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Sudoeste do Paraná – 

MASTES; o Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Norte do 

Paraná – MASTEN; o Movimento dos Agricultores Sem-Terra do 

Centro-Oeste do Paraná – MASTRECO e o Movimento dos 

Agricultores Sem-Terra do Litoral do Paraná – MASTEL 

(FERNANDES, 1999, p. 56).   

 

 

Fernandes (1999) destaca três momentos para o MST: um de gênese e 

nascimento de 1979 a 1985, de territorialização e consolidação de 1985 – 1990 e de 

territorialização e institucionalização de 1990 a 1999.  Assim, em Fernandes (1999), a 

gênese do MST se inicia em 1979 e o autor ainda destaca as várias formas de resistência 

anteriores no Brasil como os quilombos, as ligas camponesas e etc. Abaixo, o contexto de 

um acampamento no fim da década de 1970. Neste período quem recebeu e organizou os 

sem terra foram setores progressistas da Igreja Católica, como a CPT (Comissão Pastoral 

da Terra):  

 

À noite, fizeram uma reflexão sobre o capítulo terceiro do livro do 

Êxodo, que relata o sofrimento e a libertação do Povo de Deus em 

busca da terra prometida. As pessoas disseram que aquela também 

era a sua história e o padre Arnildo perguntou, então, o que eles 

pretendiam fazer. As famílias decidiram participar dos diversos 

acampamentos que existiam na região. Por meio dessa reflexão, 

ficara entendido que a solução teria que partir da ação e da 

organização dos próprios trabalhadores (FERNANDES, 1999, p. 

42/43).  

 

 

No processo de expropriação de várias famílias do campo aumentava, cada vez 

mais, o contingente de trabalhadores que perdiam suas terras ou simplesmente não tinham 

acesso a ela. Nesta situação, as famílias e os grupos que se formavam entenderam que a 

única forma seria a organização em grupo e que a solução desta situação teria que partir 

dos próprios trabalhadores. Neste contexto, sustentado por setores da igreja, um grupo 

ocupou a fazenda Macali (RS), pois “haviam decidido nas reuniões, que assim que 

entrassem na terra fincariam uma cruz, que significa tanto o sofrimento quanto a 

conquista” e assim também “colocaram a bandeira do Brasil, porque era o dia da pátria e 

porque lutavam para serem cidadãos” (FERNANDES, 1999, p. 43).  
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Com base nas experiências anteriores, as famílias começaram a se 

organizar em grupos, setores e comissões. A coordenação era 

formada por lideranças escolhidas entre os sem-terra. Essas 

pessoas mais alguns assessores, formavam a Comissão Central, 

responsável pela direção política da luta (FERNANDES, 1999, p. 

46).  

 

 

O vínculo religioso trouxe ao MST o caráter místico por parte da teologia da 

libertação com uma leitura bíblica, mística e ao mesmo tempo politizada, como a história 

do livro do Êxodo que mostra o sofrimento do povo de Israel diante da escravidão, em luta 

pela conquista da terra prometida. No início do movimento as romarias, celebrações, 

caminhadas, juntamente com os símbolos, como a bandeira e o hino do movimento, 

representavam o sofrimento diante da marginalização da terra, moldando a identidade do 

movimento com este caráter religioso.  

A partir das primeiras ocupações, como o da fazenda Macali, começaram a 

surgir formas de organização dos acampamentos e das ocupações que, para Fernandes 

(1999), estava nascendo o embrião de uma forma de organização social que seria 

referência nas novas lutas animadas pela encruzilhada. Surgia, com a criação do MST, uma 

identidade em relação às pessoas que participavam do movimento e uma territorialidade, a 

partir de que este se territoarializava nas ocupações, formando acampamentos e 

assentamentos.  

Segundo Hoffmann (2002), o MST foi criado oficialmente na cidade de 

Cascavel – PR, em 1984, no I Encontro Nacional de Trabalhadores sem-terra. Os principais 

objetivos do encontro de Cascavel era dar caráter de massa e visibilidade ao movimento e, 

assim, a luta pela terra ganharia um caráter nacional. Neste encontro foram organizadas as 

estratégias para o I Congresso Nacional de Trabalhadores sem-terra, em Curitiba, realizado 

em janeiro de 1985, com o objetivo de ser uma demonstração de força. Hoffmann (2002) 

destaca que participaram do evento mil e quinhentos trabalhadores rurais sem-terra e 

representantes de vinte e três estados. Em Fernandes (2000), no princípio da formação 

deste movimento (1979-1984), os chamados sem-terra constituíram uma identidade, 

cientes de que herdavam a resistência camponesa, que emergia diante da concentração 

fundiária pela expansão do agronegócio, em detrimento da agricultura até então conhecida 

como camponesa. 

O MST surgiu juntamente com a luta pela redemocratização e com os 

movimentos sindicais como a Central Única dos trabalhadores (CUT), o sindicato dos 
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metalúrgicos do ABC e o Partido dos Trabalhadores (PT). Enfim, o MST estava na 

gestação da democratização do país e não apenas na frente de reivindicações pela reforma 

agrária no país. Ao ser efetivamente criado com a contribuição da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), o MST formou sua mística representada pelo poder simbólico que se 

manifesta na identidade política, social e cultural, composta por práticas, discursos e 

rituais. Em Hoffmann (2002), é possível verificar a necessidade do movimento em se ter 

uma identidade político-social: 

 

(...) o Congresso foi resultado de uma trajetória iniciada com as 

lutas da Fazenda Macali em Brilhantes (RS), da Fazenda Burro 

Branco (SC), dos atingidos pela barragem de Itaipu, etc... No 

processo de articulação dessas lutas nasceu uma identidade, um 

movimento, que se caracteriza pelo nome Sem Terra. Essa 

expressão não é um simples nome. É uma expressão de uma força 

social na luta pela reforma agrária (JORNAL SEM TERRA. Jun. 

1989 apud Hoffmann, 2002, p. 32).  

 

 

A identidade do MST nascia a partir da construção de uma base nacional do 

movimento, que carrega consigo as particularidades de cada lugar e que se agrega com o 

apoio da CPT, dos sindicatos rurais e da Central Única dos Trabalhadores - CUT.  Com a 

organização oficial, com as reuniões e no Primeiro Encontro Nacional pelas articulações e 

cobrança do governo para a realização da reforma agrária, a identificação política com os 

grupos de esquerda, sindicatos e figuras representativas, o movimento ganhava forma, 

corpo e vida a partir do agrupamento de pessoas construindo uma memória coletiva.  

A cor vermelha tornou-se marca do movimento, substituindo as cruzes e 

símbolos religiosos utilizados nas primeiras organizações formadas pela CPT; as 

caminhadas e romarias se tornam ocupações como forma de mostrar a marginalização, no 

campo, de agricultores que perderam o acesso a terra. 

Hoffmann (2002) ressalta que um elemento importante na formação do MST é 

a compreensão que se tem da questão agrária como política, na perspectiva de que é 

necessário se ter terra e ter poder: a ocupação da terra, para que se aconteça a reforma 

agrária; e o poder para assegurar o acesso à terra e as necessidades que ainda são 

demandadas por ela.  

A articulação política do movimento se dá em nível nacional e internacional, 

pela compreensão política da necessidade da articulação do movimento com o continente. 

É comum o apoio e a ligação do movimento, mesmo que simbólica, com Cuba e com 
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forças da revolução sandinista e, ainda, a intermediação por meio de figuras religiosas 

como mediadores da questão agrária na América Latina. Hoffman (2002) salienta que esta 

articulação do movimento com forças de esquerda do continente está presente desde sua 

formação e contribuiu para formar uma identidade, tanto de aspirações leninista como da 

teologia da libertação e que ambas têm influência na construção do imaginário do 

movimento. 

Segundo Fernandes (2000), de 1985 a 1990, o MST se territorializou no 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e em parte da região amazônica que, para o autor 

significa a territorialização do MST pelo país. “De 1990 a 1999, não ocorreram mudanças 

substanciais em sua estrutura. As modificações sucedidas foram a respeito da expansão 

das atividades e das representações” (FERNANDES, 1999, p.188).  

 As ocupações ganharam destaque, como forma de pressão para a questão 

agrária, juntamente com o alinhamento de grupos que, naquele momento, apoiavam a 

reforma agrária, como o caso do Partido dos Trabalhadores – PT.  Neste aspecto, cabe 

mencionar que o MST não é um partido político, porém, seus militantes se reconheceram 

na legenda pelas formas de organização, como ocorreu durante a realização da Assembléia 

Constituinte entre 1986 a 1988, em oposição à bancada ruralista. Esta relação com o PT se 

mantém ainda hoje, pois geralmente há assentados e militantes do MST que disputam 

cargos eletivos por este partido.  

Com o processo de redemocratização da década de 1980, a abertura politica e a 

criação de partidos que deram sustentação ao MST, como é o caso do PT, outras 

organizações surgiram para confrontá-lo. Na Nova República, expectativas emergiam para 

a realização da reforma agrária e, assim, o medo das estruturas que dominam a terra 

também.  Neste ambiente surgiu a UDR (União Democrática Ruralista), uma organização 

de latifundiários cujo objetivo era coibir a ação do MST e a realização da reforma agrária. 

“A União Democrática Ruralista – UDR – nasceu em agosto de 1985 quando da 

realização, em Goiânia, de um leilão de bois, prática adotada para arrecadar fundos. 

Estes fundos, ao que se anunciava, eram destinados à luta contra a reforma agrária” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 92).   

As primeiras ações da UDR foram medidas de cooptação do PNRA (Plano 

Nacional de Reforma Agrária) em 1985. Dentre as ações da UDR, destacam-se a 

resistência armada em ocupações e o uso das medidas legais, como apelações na justiça, 

para embargar a reforma agrária. Outro fator para a expansão da UDR foi a participação na 

Assembléia Constituinte, confrontando com aqueles que defendiam a reforma agrária.  
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A ampliação da UDR no Brasil se deu por ocasião da Constituinte 

de 1988, quando conseguiu não só barrar no plenário do Congresso 

Nacional a proposta de uma Reforma Agrária ampla, geral e 

irrestrita, como também incluir na Carta Constitucional uma 

legislação mais retrógrada que o próprio Estatuto da Terra do 

Governo Militar de 1964 (OLIVEIRA, 2005, p. 96).  

 

 

Para Oliveira (2005), a “bancada ruralista”, eleita com o apoio declarado da 

UDR, praticamente venceu a batalha parlamentar da Constituição de 1988. Assim, o Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) foi um fracasso, acompanhado da Constituição de 

1988, que nada acrescentou para a realização da reforma agrária.  

A partir de 1990, a onda neoliberal, implantada pelas correntes políticas que 

controlavam o cenário nacional, colaborou para aumentar as pressões do MST sobre o 

Estado. O MST, que carrega consigo uma ideologia baseada no marxismo, no modo de 

recrutamento dos trabalhadores e na conscientização de sujeitos historicamente 

construídos, entrou em choque com a estrutura neoliberal. O Governo Collor foi a 

expressão da ação neoliberal contra o MST e a todos os movimentos sociais: 

 

 

Nessa década, também iniciara o pior momento da vida do MST: 

foram os dois anos e meio do governo Collor (15-03-1990 a 02-10-

1992). Nesse tempo, ocorreu uma escalada de repressão contra o 

movimento, de modo que, considerando a palavra de ordem 

ocupar, resistir, produzir, o resistir foi mais intensificado. As 

ocupações eram rechaçadas pela polícia, de modo que em 1990, 

diminuíram significativamente os números de ocupações e de 

famílias na luta pela terra (FERNANDES, 1999, p. 180).  

 

 

A forma de atuação do MST, e a atuação de setores conservadores da 

sociedade, por diferentes formas de se pensar a reforma agrária, têm gerado conflitos, 

como aconteceu na década de 1990, a exemplo do massacre de Eldorado dos Carajás (PA).  

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República. 

Para Fernandes (2007), seu primeiro mandato realizou uma ampla política de implantação 

de assentamentos, porém, em seu segundo mandato, FHC mudou completamente de 

estratégia promovendo uma política agrária extremamente repressora, criminalizando a luta 

pela terra e promovendo a sua mercantilização. 
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Segundo Fernandes (2000), em 1995, o massacre de Corumbiara em Rondônia 

e em 1996, o massacre de Eldorado dos Carajás no Pará, projetaram a questão agrária 

brasileira e seus principais protagonistas: os sem-terra. Este fato demonstrou o conflito 

construído pela morosidade da reforma agrária e os atores destes conflitos, que disputam a 

terra para a territorialização.  

Com as mudanças em âmbito internacional da década de 1990, novas 

demandas entraram na pauta do MST e na luta pela reforma agrária. Entre estas mudanças 

está a escala internacional da expansão camponesa e resistência. “A territorialização do 

agronegócio intensificou-se e é uma ameaça ao processo de territorialização do 

campesinato em diversas partes do mundo” (FERNANDES, 2007, p. 157). Em 1996, 

diante destas novas tendências, o MST se afiliou à Via Campesina
6
. “Tal articulação de 

movimentos camponeses foi criada em 1992, por várias organizações da Ásia, África, 

América e Europa” (FERNANDES, 2007, p. 157).   

A década de 1990 é marcada pelo fim do socialismo real e predominância do 

modelo capitalista, assim, sua expansão se dá através de novas estratégias e “roupagens” 

como o chamado processo de globalização, formação de blocos econômicos e mercados 

comuns. “O latifúndio deixou de ser o principal problema do desenvolvimento da 

agricultura camponesa. O agronegócio com toda a sua potencialidade, torna-se um dos 

principais desafios para a luta pela terra e a reforma agrária” (FERNANDES, 2007, p. 

159). O agronegócio faz parte das novas estratégias de reprodução do capitalismo sobre o 

meio rural, articulando os espaços rurais e urbanos em torno da acumulação.  O latifúndio 

deixa de ser o principal objetivo de combate para o MST e o agronegócio passa a ser o 

mais novo e mais forte oponente. Não que o latifúndio tenha se extinguido, porém, ele foi 

apropriado pelo agronegócio, que faz uso do latifúndio e tem ocupado as terras em nome 

do progresso e desenvolvimento econômico.   

Desta maneira, o agronegócio traz o desenvolvimento econômico em 

detrimento da agricultura camponesa e do desenvolvimento social. E através desta visão, 

tudo se resolve por meio do mercado e o agronegócio, juntamente com as estruturas 

governamentais e a mídia, que tem atuado para a integração do pequeno agricultor ao 

mercado. O camponês se torna agricultor familiar e produz para este mercado da “mesma 

forma” que o agronegócio. Elimina-se, a partir desta perspectiva, a necessidade da reforma 

                                                 
6
 A Via Campesina é o movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e 

médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres camponesas e comunidades nativas da Ásia, África, 

América e Europa. Ver Desmarais (2001) e sobre a sua composição ver Fernandes (2004).  
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agrária, pois “o discurso de que o problema agrário pode ser resolvido pelo mercado, pela 

integração ao capital e por políticas públicas determinadas e dirigidas pelo Estado 

agradou as forças políticas de direita à esquerda” (FERNANDES, 2007, p. 161).  

Para Fernandes (2007), toda estrutura sustentada pelo capital tem induzido a 

opinião pública contra os movimentos sociais, utilizando-se dos conflitos, onde é retratado 

apenas o momento e não a causa. A luta pela Reforma Agrária, que ainda é uma 

necessidade real, desenvolve-se entre o campo de correlação de forças e interesses 

estruturados em torno de novas estratégias como o uso da mídia. Porém, da mesma forma, 

a democratização da internet e seu acesso pelas classes populares possibilita ao MST e aos 

movimentos sociais utilizarem formas de expressar suas necessidades e ideologias, não se 

utilizando da velha mídia
7
.  

Segundo Fernandes (2007), a forte atuação neoliberal na década de 1990 no 

Brasil levou ao desemprego estrutural, à desregulamentação e eliminação dos direitos dos 

trabalhadores e à privatização de grande parte das empresas estatais. Esta situação, para 

Fernandes (2007), provocou o refluxo dos movimentos sociais, criado pelo 

descontentamento com as políticas neoliberais possibilitando, em 2002, a eleição 

presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em uma coligação de esquerda para direita.  

Com a vitória de Lula, os movimentos participaram das indicações de nomes 

para cargos de segundo escalão do governo. “O MST e a CPT tiveram forte influência na 

nomeação de vários cargos do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA)” 

(FERNANDES, 2007, p. 162), sendo criadas várias políticas de assistência técnica nos 

assentamentos.  A partir desta nova conjuntura foi elaborado o II Plano Nacional de 

Reforma Agrária elaborado por uma equipe coordenada por Plínio de Arruda Sampaio
8
. 

Porém, da mesma forma, os ruralistas participaram da indicação de nomes para o 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), ocorrendo uma contraposição de forças 

no governo Lula, com medidas contraditórias. Em 2003, Plínio de Arruda Sampaio 

entregou ao presidente Lula a Proposta do Plano Nacional de Reforma Agrária (PPNRA), 

que foi recusado pelo governo por não atender demandas do mercado, sendo, desta forma, 

elaborado o II Plano Nacional de Reforma Agrária: Paz, Produção e Qualidade de vida no 

                                                 
7
 Velha mídia: emissoras de TV, rádio e jornais que são sustentadas por grandes grupos econômicos. E é 

considerada como nova mídia as outras formas de informação como blogs, twitter e etc., estes são espaços 

alternativos que podem ser utilizados pelos movimentos sociais.  

8
 Ex-deputado federal constituinte, promotor público, consultor da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), professor universitário, ex-secretário agrário do PT e candidato a 

presidente da República em 2010 pelo PSOL.   
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meio rural (IIPNRA), atendendo uma política de desenvolvimento territorial que estava na 

proposta de Sampaio, porém, agregando a esta, o crédito fundiário ao conceito de reforma 

agrária.  

 

Logo, a PPNRA não aceitava o crédito fundiário como uma 

política de Reforma Agrária. Apresentava dados de terras passíveis 

para a reforma agrária e de demandas muitos superiores ao II 

PNRA. Aceitar a PPNRA significava enfrentar os ruralistas e sua 

mídia. E esse desafio o PT não estava disposto a enfrentar. Decidiu 

pela negociação com os movimentos camponeses, que aceitaram o 

II PNRA (FERNANDES, 2007, p. 164).  

 

 

 

A organização social mencionada é movida por diferentes interesses e classes. 

A elite brasileira, em posse da estrutura econômica e da mídia, utiliza-se das mesmas para 

o controle social. O governo do PT, mesmo sendo eleito através da mobilização de forças 

populares, também contou com forças da estrutura vigente para a sua eleição. Dessa 

maneira, o governo Lula contou com uma estrutura formada por vários setores da 

sociedade, inclusive os reacionários que atuaram na defesa de seus interesses. Para 

Fernandes (2009), a política agrária do Governo Lula se resumiu em assentar famílias em 

assentamentos que já existiam, pelo fato de que as famílias não permaneciam/permanecem 

nos assentamentos pela precarização da política de reforma agrária e da política agrária. 

Deste modo as famílias são expulsas de suas terras. “No lugar delas, são assentadas outras 

famílias. O problema não se resolve em si – se reproduz em si” (FERNANDES, 2007, 

p.166).  

O MST é uma organização que se fundou diante da necessidade da sua 

existência, da espoliação de trabalhadores rurais e de novas expressões da expansão 

capitalista. Esta expansão se produz por meio das políticas neoliberais e pelo processo de 

globalização, que trouxeram novas demandas ao MST, o qual se integrou à Via Campesina. 

E com novas demandas, este movimento deixou de centrar seu objetivo exclusivamente na 

reforma agrária, como em Moraes e Coletti: 

 

 

Passaram a propor um novo modelo de usá-la, por meio de 

manifestações contra os transgênicos ou contra o desflorestamento 

promovido pelos CAI’s e pelos métodos de cultivo e irrigação que 

identificam com efeito lucrativo no curto prazo e predatório no 

longo (MORAES & COLETTI, 2006, p. 114).  



62 

 

 

 

A luta pela reforma agrária ocorre por meio de sua manutenção com políticas 

públicas e com o enfrentamento à expansão desenfreada do capital produtor de 

transgênicos, CAI’s (indústrias de máquinas agrícolas, de adubos e herbicidas químicos, de 

processamento de produtos agropecuários etc.) e o agronegócio. A Via Campesina e o MST 

têm como objetivo crucial, segundo Moraes & Coletti (2006), a questão da sobrevivência 

da espécie humana e são, neste sentido, referências para “organizar a solidariedade e a 

esperança, necessária para que floresçam, na diversidade, arranjos políticos que 

conquistem trincheiras nos espaços locais, regionais e nacionais... em cada recanto do 

planeta” (MORAES & COLETTI, 2006, p. 114).  

Estas trincheiras se materializam com os acampamentos às margens de 

rodovias, em frente aos prédios públicos e em assentamentos que representam a 

territorialização do MST e a resistência à expansão capitalista. Os assentamentos, além da 

territorialização e da conquista da terra para a subsistência, representam um novo projeto 

de organização social. O MST se estabeleceu como movimento e depois como uma 

organização social complexa, internacionalizando sua causa quando o capital também se 

internacionalizou. A resistência é sua marca principal, mesmo que seus objetivos tenham se 

ampliando ao longo do tempo, por meio de uma práxis dinâmica que acompanha as 

mudanças e as necessidades de enfrentamento. 

Quando o MST se espacializa, constrói-se diante das demandas e, neste 

processo, o indivíduo se torna grupo; o grupo no espaço se torna território; e o território 

fluído de vida, cria suas territorialidades e territorializações. É necessário compreender os 

contextos locais em que o MST está inserido, como o caso de Jardim Alegre, 

territorializando-se a partir de acampamentos e depois com o Assentamento 08 de Abril. As 

peculiaridades deste processo representam a dinâmica do MST sobre o espaço e sua 

construção por meio da práxis social, política e econômica. Estas práxis moldam a 

territorialidade do Assentamento 08 de Abril em confluência com vários elementos, fatores 

e condicionantes. Um destes elementos é o contexto territorial onde está inserido o 

Assentamento 08 de Abril e, posteriormente, as práticas do MST sobre este espaço que 

levou a sua territorialização.  
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3.  FORMAÇÃO TERRITORIAL DE JARDIM ALEGRE  

 

 

Para compreensão da atual organização territorial de Jardim Alegre é 

necessário resgatar os processos de sua formação, bem como, as características atuais que 

são a base para as relações sociais, econômicas e políticas que moldaram o território em 

questão e, respectivamente, o “ambiente social (So) e orgânico (Sn)” (RAFFESTIN, 2009, 

p. 28) do 08 de Abril. Quando o MST chegou à região de Jardim Alegre, já havia uma teia 

de organização territorializada e produtora de territorialidades resistentes, confrontadas e 

com possibilidades de alteração com novos atores sociais presentes - MST e assentados.  

O município de Jardim Alegre está inserido na Mesorregião Norte Central 

Paranaense e respectivamente na Microrregião de Ivaiporã (figura 4). Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011), publicados pelo diário oficial, 

Jardim Alegre se localiza a uma latitude de 24º10’44” sul e uma longitude de 

51º41’31”oeste, conta com uma população de 12.325 habitantes e uma área de 405 km². O 

Assentamento 08 de Abril (figura 5), conforme COTRARA (2006), está registrado no 

cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ivaiporã-PR, sob os números R.2-1.453 – 

Livro 2, 1º Oficio, ano 1989; R-2-10.326 – Livro 2, 1º Oficio, ano 1989 e R.1-24.264 – 

Livro 2, 1º Oficio, ano 1989, cadastrado no INCRA sob o código 717.100.317.195-1, como 

Fazenda Corumbataí e Canadá. 

No contexto histórico, Jardim Alegre está inserido no território colonizado pela 

Sociedade Territorial Ubá Ltda. (STUL) e seu povoamento se iniciou por volta da década 

de 1950, em uma fazenda denominada Rancho Alegre, nas proximidades da estrada que 

ligava a cidade vizinha de Ivaiporã à cidade de Faxinal. Para Ferreira (1996), na década de 

1950, os irmãos Machado, Genibre Ayres Machado, Renato Machado, Godofredo Ayres 

Machado e Acindino Ayres Vidal, vindos de Faxinal adquiriram uma área de 5 alqueires 

paulista da STUL. O povoamento da localidade se iniciou e o local passou a se chamar 

popularmente de Placa Rancho Alegre, devido à existência de uma placa indicativa da 

propriedade agrícola. 
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Figura 4: Estado do Paraná com destaque para a Mesorregião Norte Central Paranaense. 

Fonte: Atlas IBGE (2004)/Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2010). 

 

 

Segundo informações da Prefeitura de Jardim Alegre
9
 (2011), a criação do 

Município aconteceu em 1964 e a primeira eleição em 15 de novembro do mesmo ano, 

sendo eleito para prefeito José Clarismundo Filho.  A instalação do município ocorreu no 

momento em que a região era colonizada pela STUL e Jardim Alegre se desenvolvia por 

                                                 
9
 Informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Jardim a partir de levantamento documental histórico 

da Secretaria Municipal de Educação e entrevista concedida pela Secretária de Educação: PAVAN, Niusa. 

Educação Municipal do Assentamento 08 de Abril. Jardim Alegre, 11 de janeiro de 2011. Entrevista 

concedida a Cleiton Costa Denez. 
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esta forma de ocupação e pela produção cafeeira, que movimentava economicamente toda 

região Norte do Paraná. As pequenas propriedades em toda região prosperavam e Jardim 

Alegre se desenvolvia em sua área urbana com a construção de uma infraestrutura 

dinâmica e contínua. Em meio a este desenvolvimento, prédios públicos surgiam, 

comércios, áreas de lazer, pavimentação das ruas, construção da rodovia e etc. 

 

 

 

 

Figura 5: Localização de Jardim Alegre e do Assentamento 08 de Abril.  

Fonte: IBGE/Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2011). 
 

 

O desenvolvimento, movido pela economia rural, entrou em declínio com as 

mudanças externas denominadas de modernização agrícola. Com o visual tecnológico e 

atraente, a mídia despontava, nesta época, principalmente a TV, que vendia a imagem da 
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cidade grande como o local de excelência com acesso a serviços que eram precários no 

meio rural, como atendimento na área da saúde, educação e uma possível melhora na 

qualidade de vida. Produzia-se, assim, a imagem de que a vida seria melhor na cidade 

grande, conjugando industrialização e revolução no campo, que produzia mais com menos 

mão-de-obra. 

De acordo com Moro (1992), por volta da década de 1980, todo o Norte do 

Paraná incorporou o pacote de políticas voltadas à modernização agrícola, baseada na 

“revolução verde”, que levou o desenvolvimento tecnológico com insumos, implementos 

agrícolas e financiamento para a modernização das propriedades. Ainda em Moro (1992), a 

modernização agrícola se pautou em mudanças conservadoras para o campo, contribuindo 

para que grande parte dos pequenos agricultores não se adaptassem a esta nova realidade, 

sofrendo com o individamento e, consequentemente, com a perda de suas propriedades. 

Nesse período, o território entre os rios Ivaí e Corumbataí sofreu um intenso êxodo rural 

que modificou as relações econômicas, políticas e sociais.  

Deste modo, Jardim Alegre surgiu atrelado à colonização da STUL e com o 

desenvolvimento da cultura cafeeira, possibilitando uma dinâmica econômica e, 

conseguentemente, a formação de um aglomerado urbano. Nesse contexto desenvolveram-

se aglomerados pautados na economia rural e na cultura cafeeira que sustentava as demais 

atividades, inclusive as que ocorriam nas cidades vizinhas. Para a COTRARA (2006), a 

colonização da região de Jardim Alegre, São João do Ivaí e Ivaiporã surgiu em terras da 

Sociedade Territorial Ubá Ltda., de propriedade da família Barbosa Ferraz.  É necessário 

destacar dois processos importantes para contextualizar a produção do espaço onde está 

territorializado o Assentamento 08 de Abril: o processo de colonização da STUL e a 

modernização agrícola que alteraram a dinâmica econômica, política e social do espaço 

regional.  

 

3.1  Territorialização entre os Rios Ivaí e Corumbataí
10

  

 

A ocupação do território entre os rios Ivaí e Corumbataí, onde está localizado o 

                                                 
10

 Para compreender a dinâmica territorial que está inserida em Jardim Alegre e, consequentemente, o 

Assentamento 08 de Abril, foi utilizada como análise a área colonizada pela Sociedade Territorial Ubá 

LTDA, a qual será denominada de território entre os rios Ivaí e Corumbataí, pelas terras ficarem entre a 

confluência desses rios. Território por haver todo um processo relacional em seu interior e também pela 

apropriação por meio de relações de poder que estão presentes na área que leva a um processo de 

territorialização múltiplo que ocorre de forma sobreposta, antagônica, interconexa, e temporal.  
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Assentamento 08 de Abril, compreende um longo processo de conflitos e demandas de 

terras, em que a fazenda Corumbataí teria sido fruto deste processo, pois foi adquirida da 

STUL pela Família Pinho de Almeida
11

. Segundo Quiezi
12

 (1999), antes da organização de 

qualquer povoado, o território em questão era habitado por várias tribos indígenas.  A única 

lembrança desta ocupação são alguns machados de pedra polida, que são popularmente 

chamados de “pedra raio”. Em Steca (2002), há quatro séculos, o território paranaense 

pertencia à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas com o Reino de Portugal. A ocupação se 

deu a partir da fundação de Ciudad del Guayra, na margem esquerda do rio Paraná, em 

1544. Para Steca (2002), a partir de então ocorreu a largada para a organização de 

pequenos povoados mesclados de espanhóis com indígenas. Tais povoados, denominados 

de reduções, eram organizados pelos padres jesuítas com o objetivo de evangelização dos 

indígenas. 

A civilização que se tentou criar faz parte da história de formação territorial de 

Jardim Alegre, que durante séculos foi apenas visitada por expedições visando à 

exploração de riqueza fácil. Essas reduções foram implantadas em número de treze, ao 

longo dos rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí, e chegaram a abrigar mais de cem mil pessoas. 

Ao longo do rio Ivaí fundaram-se as reduções de Archangelles, San Thomas, Jesus Maria e 

a cidade de Vila Rica do Espírito Santo, na barra do rio Corumbataí. Segundo Steca (2002), 

alguns historiadores citam ainda os nomes de Santa Asiento de la Iglesia, São João 

Evangelista e São Roque, como reduções nas margens do Rio Ivaí.  

Para Quiezi (1999), no imenso quadrilátero paranaense, a região de Pitanga foi 

o primeiro aglomerado, a partir do qual foram abertas picadas em direção norte, até chegar 

à região onde hoje está Jardim Alegre. A história do norte do Paraná, a exemplo do resto do 

estado e do país, foi de conflitos no campo, que surgiram com a questão das terras 

devolutas que se agravaram com o fim do Império. De acordo com Ferreira (1987) estas 

terras passaram a ser de responsabilidade dos estados e, paralelamente, com a iniciativa 

                                                 
11

 Sobre a origem da Fazenda Corumbataí e Canadá, ambas que formavam a conhecida “07 Mil”, é 

desconhecida a forma que foi adquirida a propriedade, a informação que se tem é que as terras foram 

compradas da STUL, mas o processo de aquisição as pessoas da região e os próprios assentados 

desconhecem. Segundo a COTRARA (2006), Flávio Pinho de Almeida dominou essa área por anos e 

anteriormente, no local, existiam pequenos agricultores, mas, relatam famílias da região que, com o passar 

dos anos, o fazendeiro realizava grilagem nas terras desses pequenos proprietários.  

12
 O estudo monográfico da Professora Simone Quiezi, realizado em 1999, através de um curso de 

especialização de História da Fundação Faculdade Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari (FAFIMAN) 

se tornou referência na região, por ser o único estudo registrado, que trata da colonização da Sociedade 

Territorial Ubá (STUL). A monografia: “Companhia Ubá: Colonização e Ocupação do Território entre os 

Rios Ivaí e Corumbataí (1939-1970)” foi produzida através de fontes orais que retratam o processo de 

ocupação da região em que está inserido o Assentamento 08 de Abril - PR.  
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governamental direta e indireta de colonização. Para ocupá-la, o estado do Paraná recorreu 

à concessão de terras para empresas privadas. Por outro lado, ocorreram as ocupações não 

legalizadas destas terras, que entraram em choque com os interesses das empresas privadas 

e, com isto, houve o estopim em um verdadeiro “barril de pólvora” no processo de 

ocupação do território. 

Segundo Ferreira (1987), nas primeiras décadas do século XX, o conflito típico 

que se desenvolve é a luta pela terra entre os chamados posseiros
13

, que exerciam 

atividades de subsistência, contra fazendeiros e empresas colonizadoras voltadas à 

exploração comercial com investimento de capital. Com estes agentes sociais rurais em 

conflito, houve os mais variados graus de violência, podendo se destacar, além dos 

posseiros e proprietários de terras, os chamados grileiros
14

, muitas vezes em litígio, tanto 

com posseiros como com proprietários legais, mas com interesses similares aos do 

proprietário, ou seja, a apropriação da terra. O território em estudo, onde está inserido o 

Assentamento 08 de Abril, não é diferente.  

A história da ocupação das terras entre os rios Ivaí e Corumbataí é 

praticamente desconhecida. O território colonizado pela Companhia Ubá
15

 abrange vários 

municípios do atual Centro Norte do Paraná, correspondendo a aproximadamente 84 mil 

alqueires paulista, entre os rios Ivaí e Corumbataí (figura 10). “Nesta faixa de terras estão 

hoje localizados os municípios de Lidianópolis, Jardim Alegre, Ivaiporã, Arapuã, Ariranha 

do Ivaí, Lunardelli, São João do Ivaí, Manoel Ribas e Godoy Moreira” (QUIEZI, 1999, 

p.11). 

 A ocupação das terras entre os rios Ivaí e Corumbataí deve ser analisada a 

partir do processo de ocupação do estado do Paraná. A organização desse território deve ser 

compreendida a partir da imigração interna ou da reemigrarão de outros estados e do 

próprio Paraná.  Para Bernardes (1953), a ocupação do Paraná pode ser explicada pelas 

chamadas Frentes de Colonização, sendo: a Frente Tradicional, a Frente do Norte e a 

Frente Sulista. Neste enfoque, ressalta-se a existência de “três Paranás”, constituídos por 

diferentes culturas que formaram vários territórios no estado.  

                                                 
13

 Lavradores sem títulos. 

14
 Falsificador de títulos de terras para se tornar proprietários de forma ilegal.  

15
  Palavra de origem tupi-guarani que significa canoa de uma só peça escavada em tronco de árvore, que em 

tempos remotos na região era utilizada para fazer a travesia do rio Ivaí por indígenas que habitavam a área 

onde estava a redução jesuitica de Vila Rica do Espirito Santo, atualmente no municipio de Fênix, onde se 

encontra a confluências entre os rios Ivaí e Corumbataí.  
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Os primeiros a ocupar a área entre o “Ivaí e o Corumbataí” chegaram em 1930, 

os chamados posseiros, que se aventuravam nas matas, abrindo novos lugares no sertão. Os 

posseiros ou caboclos tinham um conceito diferente de propriedade. Para eles, a terra não 

se comprova, ela deveria ser habitada e cultivada e não era dada importância à 

documentação. “Os posseiros dedicavam-se ao cultivo de milho em pé para a engorda de 

porcos na safra; os safristas sempre buscavam terras novas para suas grandes roças” 

(QUIEZI, 1999, p. 23).  

No final da década de 1940 começaram a chegar imigrantes catarinenses e 

nortistas. Nesse período, as pessoas que vinham de Pitanga e Manoel Ribas encontravam 

as que tinham atravessado o rio Ivaí vindas do norte do Paraná e do estado de São Paulo. 

Chegaram também muitos ucranianos e poloneses que reemigravam da colônia de 

Prudentópolis. Essa reunião de diferentes culturas foi resultado do encontro das frentes 

pioneiras
16

 na região (figura 6). Na década de 1950 a região foi marcada pelos conflitos 

pela posse da terra. Posteriormente a Sociedade Territorial Ubá LTDA. (STUL) promoveu 

o incentivo à vinda de imigrantes para adquirir a própria terra e cultivar café, sendo a 

maioria do norte do Paraná e do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 O termo frente pioneira está relacionado à ocupação de novas áreas, cujo conceito é de autoria de Pierre 

Mombeig. 
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Figura 6: Frentes Pioneiras do Paraná. 

Fonte: LAZIER, Hemógenes. Paraná: terra de todas as gentes. Francisco Beltrão, 2003. 

Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  

 

 

 

Quiezi (1999) afirma que com os projetos de colonização, a STUL solicitava a 

desocupação das terras em um prazo de noventa dias, exigindo a saída dos posseiros, que 

muitas vezes não atendiam e eram retirados de forma violenta. A colonização do território 

entre o “Ivaí e o Corumbataí” pode ser considerada transformadora do espaço no meio das 

relações sociais em que os conflitos e a expropriação dos posseiros estão presentes na 

apropriação do espaço para territorialização da empresa colonizadora. 
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Os irmãos Barbosa teriam adquirido uma área de entorno 84 mil alqueires 

paulista da viúva de Landsberg, Dª Lucy Ethel Landsberg, em 1929. Segundo Quiezi 

(1999) a escritura pública está registrada em Guarapuava, município que na época 

pertencia à vasta região em questão. 

 

 

As terras do imóvel Ubá teriam pertencido primeiramente a José de 

Lima por divisa cantada
17

. Este vendeu para Manoel Soares da 

Silva Lima em 1853 conforme escritura de 02 de dezembro de 

1853 em Colônia Thereza. Em 1899, Manoel Soares da Silva 

vendeu suas terras a João Fordie em escritura lavrada na Villa 

Ypiranga, da Comarca de Ponta Grossa. Em 20 de Julho de 1912 

João Fordie vendeu parte da área para Alberto Landsberg em 

escritura lavrada em Cartório da Cidade do Rio de Janeiro. Alberto 

Landsberg veio a falecer em 20/11/1923, seus bens foram 

inventariados e junto estava a fazenda Ubá avaliada no preço de 

1.840:000$000 (um mil oitocentos e quarenta contos de reis) 

(QUIEZI, 1999, p.24).  

 

 

 

 A primeira descrição do terreno de 2 de dezembro de 1853 deixa muitas 

dúvidas sobre as divisas do imóvel, deixando margens para que o comprador mudasse 

como bem entendesse esses limites.  Quiezi (1999) afirma que a primeira descrição dizia 

apenas que o terreno ficava à margem esquerda do rio Ivaí num lugar chamado de Salto 

Grande, possibilitando que os futuros proprietários ampliassem os limites, no modelo da 

divisa cantada, o máximo possível, ocupando toda a margem esquerda do rio Ivaí, até a 

confluência com o rio Corumbataí. 

Conforme o imposto de transmissão (SISA) pago em 8 de dezembro de 1853, 

na coletoria de Guarapuava, no valor e 28$000 (vinte e oito mil contos de reis), o terreno 

corresponderia a aproximadamente sete alqueires. O terreno de João Fordie corresponderia 

a 100.000 alqueires. “Ele vendeu uma parte para João Alberto Munhoz em 1900 e outra 

parte de 80.000 alqueires para Alberto Landsberg em 1912, e a STUL adquiriu as terras 

do Ubá da viúva de Landsberg em 1929” (QUIEZI, 1999, p.17).  

Denúncias contestando a legalidade das terras do Ubá tornam-se frequentes a 

partir de 1913, onde vasta área de terras do norte do Paraná teria registros fraudulentos a 

                                                 
17

  O termo divisa cantada funcionava da seguinte forma: “O sujeito subia num elevado e cantava: daqui da 

curva da terra até o Corguinho onde todo mundo se banha, e dali até encontrar as terras do João do Fubuia. 

Tudo que estiver dentro deste trecho são terras minhas” do filme : Narradores de Javé”  
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partir da ampliação dos números em escrituras. Quiezi (1999) acredita que com as 

denúncias a Secretaria de Obras Públicas e Colonização realizou verificação e perícia 

judicial, as quais comprovaram a adulteração de registros, demonstrando o problema da 

grilagem de terras do Paraná. 

Quiezi (1999) aponta que a STUL comprou 80.000 alqueires de terras a partir 

do inventário da família Landsberg, quando essas estavam sob denúncias. A STUL foi 

organizada para a compra da Fazenda Ubá. Fundada em 5 de março de 1929 como 

sociedade civil por quotas, com sede em Cambará, sendo de propriedade dos Barbosa 

Ferraz
18

 e alguns banqueiros e advogados, somando 16 sócios. Leovigildo Barbosa Ferraz 

ficou com a responsabilidade da administração.  

Para Quiezi (1999), dentre os sócios da STUL estavam empresas e pessoas: 

Sociedade Civil Agrícola Lunardelli Ltda., Espólio de Max Wirth, Francisco Otaviano 

Cardoso, Durval Silveira Corrêa, Hermes Vivan da Silva, Bráulio Santos e a Sociedade 

Territorial Ubá Ltda., esta última detentora da área. A família Barbosa Ferraz teve forte 

influência no processo de colonização do norte paranaense. O Major Barbosa Ferraz 

Junior, grande fazendeiro paulista, adquiriu extensas áreas de terras na região de Cambará, 

cultivando um milhão de pés de café e com seus filhos Leogivildo e Bráulio, fundou a 

Companhia Agrícola Barbosa Ltda. (figura 7). Em parceria com outros fazendeiros a 

família Barbosa Ferraz fundou a Companhia Ferroviária Noroeste do Paraná, recebendo a 

concessão do governo do estado para a construção da estrada de ferro, ligando Cambará ao 

Porto de Santos. Para Keller (1975), a fazenda Barbosa Ferraz ficou conhecida até no 

exterior, atraindo o interesse dos ingleses, que antes de adquirirem terras da região de 

Londrina fizeram uma proposta de compra, porém, Barbosa recusou. 

Em 1939, Getúlio Vargas se torna presidente no Brasil e o estado do Paraná 

passa a ser governado pelo interventor Manoel Ribas. Contestada a legitimidade das terras 

da Companhia Ubá, é promovida a retomada de lotes de terras devolutas do estado. A partir 

de então, começou o confronto judicial entre a Sociedade Territorial Ubá Ltda. e o governo 

do estado do Paraná. Em 1950 a STUL e o estado do Paraná chegaram a um acordo, onde o 

estado desistiria de pleitear a posse e qualquer tipo de indenização. Para Quiezi (1999), no 

decorrer do litígio com o estado do Paraná esse processo, custou caro à STUL que, para 

manter o processo, buscou outros sócios, somando 37. Alguns foram remunerados em 

                                                 
18

 A família Barbosa Ferraz vinda da oligarquia tradicional paulista ocupou papel de influência econômica e 

política na colonização do Norte do Paraná, estando presente na colonização das cidades de Cambará, Andirá, 

Cornélio Procópio, Leópolis e parte do chamado Vale do Ivaí.  
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terras, originando novas empresas colonizadoras, uma delas, a Sociedade Civil Agrícola 

Lunardelli Ltda.  

 

 

 

Figura 7: Irmãos Barbosa Ferraz vistoriando as terras da STUL em 1934 

Fonte: QUIEZI, Simone. 1999. 

 

 

O impasse entre a STUL e o governo do estado gerou um clima de 

instabilidade na região. O governo, considerando as terras devolutas, autorizava a entrada 

de posseiros. A STUL intimidava os posseiros ameaçando-os de despejo. Os posseiros 

davam mais credibilidade ao “papel” do governo que aos títulos da STUL. Em 1948 

Ludovico Mérico conseguiu, junto ao estado, autorização oficial para a vinda de colonos 

de Santa Catarina, assim, 200 famílias engrossaram o número de posseiros na região. 

A STUL venceu a questão judicial, ganhando forças para promover a retirada 

dos posseiros de suas terras, o que gerou vários conflitos entre a STUL e os posseiros. Os 

colonos eram comunicados que deveriam comprariam as terras que já eram suas por direito 

de uso ou seriam expulsos. Não cumprido o comunicado, os “empregados” da STUL 

cumpriam a ordem de despejo, muitas vezes com o uso da força. Quiezi (1999) salienta 

que havia casos em que os empregados da STUL cortavam toda a plantação de milho para 
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expulsar as pessoas. Em outros casos matavam, torturavam e tiravam-lhes tudo o que 

possuíam.  Na figura 8 os irmãos Barbosa Ferraz chegam à localidade de porto Ubá e 

atravessam o rio Ivaí de balsa para vistoriar as terras da STUL. 

 

 

 
 

Legenda: 
       Bráulio Barbosa Ferraz  

      Leogivildo Barbosa Ferraz 

 
Figura 8: irmãos Barbosa Ferraz em 1954, balsa do rio Ivaí na localidade de Porto Ubá. 

Fonte: QUIEZI, Simone. 1999. 

Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2010).  

 

 

 Mesmo com a legitimidade da STUL a situação permaneceu instável. Depois 

de tantos anos de incertezas, os colonos não acreditavam mais nos administradores da 

Companhia. Em decorrência da expulsão dos posseiros, em 1952 ocorreu a chamada 

revolta dos posseiros, os quais se uniram e participaram do conflito. Quiezi (1999) lembra 

que uma comissão representando o estado veio para fazer um acordo com os posseiros, e se 

criou uma expectativa, porém, esta comissão era a Polícia Militar, em defesa do direito de 

propriedade da STUL. Estava marcado um encontro entre os posseiros e os proprietários da 

STUL para negociação, com cerca de 450 posseiros e colonos que aguardavam a chegada 
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dos representantes da Companhia. Porém, apareceram de surpresa 180 homens muito bem 

armados do batalhão da Polícia Militar.  

 

Ainda, segundo José Rodrigues de Lima, houve correria, tiros e 

muitas baixas dos dois lados. Os posseiros fugiam para as matas, 

abandonando suas casas e plantações. Quem resistia era expulso 

para o outro lado do Rio Ivaí. Bem armados e preparados, os 

milicianos e jagunços que defendiam os interesses da Companhia 

Ubá, foram vitoriosos (QUIEZI, 1998 pág. 14).  

 

 

Como lembra Villalobos (2001), foi neste momento que se iniciou a formação 

do corpo da Polícia Militar, devendo seus contingentes ser distribuídos estrategicamente no 

interior do estado para funcionar como força de controle de reações e perturbações do 

ambiente social e político. Villalobos (2001) comenta que o governo de Moyses Lupion 

(1947-1951) e o de Bento Munhoz da Rocha Neto (1951-1955) consideravam que os 

conflitos sociais existentes no Paraná eram produtos da falta da organização e 

aparelhamento da Polícia Militar. Nesse sentido, a presença da Polícia Militar trouxe a 

ordem para as perturbações sociais “causadas” pelos posseiros. Na figura 9 o agrimensor 

Hans Lapuse demarca as terras da STUL em companhia dos “funcionários” da empresa.   

 

 

 

Figura 9: Agrimensor da STUL Hans Lapuse e seus acompanhantes em 1952. 

Fonte: QUIEZI, Simone. 1999. 
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A Sociedade Territorial Ubá Ltda. (figura 10) utilizou um sistema de 

loteamento semelhante aos promovidos pelas empresas colonizadoras do norte do Paraná. 

A Família Barbosa tinha experiência em loteamento de terras no Norte Pioneiro. Essas 

empresas organizavam a ocupação baseada em pequenas propriedades, com pequenos lotes 

e com prazo e parcelamento para pagamento, onde, se tornava fácil encontrar compradores. 

Quanto mais colonos comprassem e cultivassem a terra, melhor, pois esta ocupação geraria 

um comércio local mantendo núcleos urbanos e estimulando a venda de lotes urbanos. 

O loteamento organizado pela STUL era um negócio imobiliário cuja ocupação 

valorizava as terras garantindo o lucro da Companhia. A STUL concedia uma série de 

facilidades de pagamentos, com condições de até quatro anos de parcelamento, com o 

tamanho das propriedades em média de nove alqueires. 

Os migrantes que chegavam e territorializaram entre o “Ivaí e Corumbataí” 

eram, na sua maioria, posseiros e grileiros. Tudo era mata, não havia aglomerado urbano, o 

mais próximo era Apucarana ao norte e Guarapuava ao sul. Quiezi (1999) relata que os 

posseiros atravessavam o rio Ivaí em canoas feita das próprias árvores encontradas às 

margens do rio.  
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Figura 10: Terras da Sociedade Territorial Ubá entre os rios Ivaí e Corumbataí 

Fonte: IBGE (2004)/Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2010).  

 

 

 

Para Quiezi (1999), na terra demarcada, os posseiros plantavam milho para a 

engorda de porcos e quando o milho estava pronto para as colheitas, soltavam os porcos 

para pastagem. Os porcos não podiam engordar muito porque para serem comercializados 

teriam que enfrentar uma longa caminhada e se estivessem gordos não aguentariam a 

viagem. Neste sentido, Cancian (1981) aponta que esta tendência se deu pelo Norte do 

Paraná e consequentemente no território em questão, pelo fato de estar, “longe dos portos 

e sem caminho que ligasse satisfatoriamente o Sul e o Norte do Estado, as exportações 
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eram proibitivas” (CANCIAN, 1981, p. 53).  “Assim as actividades eram aplicadas quasi 

que exclusivamente à creação e engorda de suínos. Era o meio de transportar o milho no 

lombo do porco” (SILVA, apud CANCIAN, 1981). Nesse período, as plantações eram 

feitas somente por posseiros e de forma rústica, já que não havia acesso, como mencionado 

por Cancian (1981), com estradas eficientes ao Sul do estado ou Norte para São Paulo. 

Com o processo de Colonização dirigido por companhias de capital privado as estradas e 

ferrovias e núcleos urbanos se desenvolveram a partir de uma economia sustentada pela 

cultura cafeeira. A atividade cafeeira foi a grande marca do processo de ocupação da 

colonização do Norte do Paraná. Cancian (1981) salienta que ocorreram três fases da 

cafeicultura paranaense: 

 

 

1. A primeira no Norte Velho, desde a divisa com São Paulo até 

o rio Tibagi, a partir do final do século XIX e inicio do século 

XX, culminando com a crise de 1929. 

2. No Norte Novo, do Rio Tibagi, passando por Londrina, até as 

margens do Rio Ivaí, a partir de 1930, de forma lenta da 

Segunda Guerra Mundial, acelerando posteriormente. Nessa 

fase, a cafeicultura no Norte Pioneiro sofreu transformações 

profundas. 

3. Do Rio Ivaí ao Piquiri, no Norte Novíssimo e deste ultimo até 

o Rio Iguaçu, no extremo Oeste Paranaense, entre as décadas 

de 1940 a 1960, quando encerrou o expansionismo da 

cafeicultura paranaense (CANCIAN, 1981, p. 51/52).  

 

 

A cafeicultura paranaense estava ancorada a São Paulo, pela “própria 

ocupação por elementos paulistas” (CANCIAN, 1981, p. 55). Devido a estagnação da 

economia cafeeira paulista, por vários fatores, como a baixa dos preços pela grande oferta 

do produto e até pela proibição do plantio de novos cafezais pelo acordo de Taubaté, que 

ocorreu após “a crise cafeeira que antecedeu em alguns meses o crack da Bolsa de Nova 

York, constituiu-se no ponto inicial de estrangulamento do setor, nos moldes como até 

então estavam organizados (CANCIAN, 1981, p. 68).  Entre esses fatores está também a 

perda da capacidade produtivas dos solos do Estado de São Paulo. Com estes 

condicionantes os fazendeiros paulistas começaram a se dirigir ao Norte do Paraná: “Um 

dos mais conhecidos foi Antônio Barbosa Ferraz, que procedendo de Ribeirão Preto, 

vendeu ali suas propriedades e se instalou entre Ourinhos e Cambará, plantando no início 

do século, um milhão de pés de café” (CANCIAN, 1981, p. 55).  
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Na colonização do Norte Pioneiro o cultivo do café seguia a tradição de 

monocultura que é um “traço da cafeicultura brasileira” (CANCIAN, 1981, p. 55). Com 

o tempo e as tendências do mercado, a forma de produção da cultura cafeeira se alterava, 

para Cancian (1981), o preço alto do produto estimulava a grande produção e a 

monocultura. Já os preços baixos fomentavam a pequena propriedade de mão-de-obra 

familiar e a diversificação da produção. Assim, “monocultura e policultura era uma 

questão de preços e de mercado” (CANCIAN, 1981, p. 66).  Porém, fatores que 

culminaram para uma economia cafeeira recessiva não mudaram a forma de ocupação no 

Norte do Paraná pautada nesta cultura. “A fertilidade das terras ainda novas diminuía os 

custos. Contudo, devem ser levadas em consideração duas questões: o aumento do plantio 

de café em pequenas propriedades e a ausência do mesmo dinamismo que se observa 

quando os preços estão altos” (CANCIAN, 1981, p. 68).   

A colonização realizada pelo capital inglês incentivava a produção cafeeira a 

partir da pequena propriedade, que pela forma de cultivo nestes moldes, contribuía para o 

povoamento na área rural e urbana. Como as terras do Norte do Paraná contribuíam para a 

colonização sustentada por esta cultura, a economia cafeeira do Paraná não seguiu a regra 

de estagnação como no estado de São Paulo. Nesta perspectiva, o fluxo produtivo seguiu 

para o Norte do Paraná “após a proibição que pesou sobre São Paulo nas décadas de 1930 

e meados de 1940, adquiriu velocidade crescente” (CANCIAN, 1981, p.77).   

Quiezi (1999) menciona que o café começou a ser plantado no território entre 

os rios Ivaí e Corumbataí por volta de 1940 e início dos anos 1950, quando a STUL iniciou 

o loteamento e vendas das terras entre os rios Ivaí e Corumbataí. Assim, na análise de 

Cancian (1981), esta se processou na terceira fase da cafeicultura paranaense.   

Quando a STUL venceu na justiça e conseguiu definitivamente a posse da 

Fazenda Ubá, começou a vender as terras em lotes pequenos, nunca superiores a vinte 

alqueires. Os compradores, geralmente eram pessoas de fora, que estavam interessadas no 

cultivo do café, expandindo-se mais ao oeste e sul do estado que possibilitava o seu 

cultivo.  

Para comprar terras da STUL era necessário pagar 30% de seu valor e os 70% 

restantes eram divididos em quatro anos. Quiezi (1999) ressalta que adquiridas ou 

negociadas com a STUL, as terras eram desbravadas, as madeiras usadas para construção 

das casas e as sobras vendidas para a serraria, ou simplesmente trocadas pela madeira já 

cortada. O território entre o “Ivaí e o Corumbataí” teve um grande aumento demográfico 

em 1960, conforme dados do IBGE que pode ser verificado no mapa sobre densidade 
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populacional por município do Paraná em 1980
19

. Neste período a expansão da economia 

cafeeira trouxe várias pessoas em busca do desenvolvimento. A cultura cafeeira exigia o 

emprego de muita mão-de-obra, contribuindo para o aumento da população.   

 

O café dos sítios passou a ser beneficiado ou nas grandes 

propriedades, quando o fazendeiro se dispunha dilatar seus 

rendimentos, beneficiando ou mesmo comercializando o café dos 

pequenos produtores, ou então, o beneficiamento passou a ser feito 

nos núcleos urbanos, emergentes no cenário cafeeiro, resultando no 

aparecimento de uma nova figura – maquinista (CANCIAN, 1981, 

p. 77).   

 

 

A pequena produção contribui para uma nova divisão do trabalho em que “os 

grandes proprietários diversificaram, ampliaram e expandiram suas atividades – 

passaram a beneficiar e comercializar a produção de pequenos e médios “sítios”” 

(CANCIAN, 1981, p. 82). Assim, a divisão do trabalho, consistia na separação da 

produção do beneficiamento e comercialização do café. 

Cancian (1981) destaca que onde está Ivaiporã fica abaixo do paralelo 24º, e 

que as condições ideais para a produção do café estavam acima deste, porém, a ânsia de 

lucros, dados aos preços e incentivadores pouco respeitou barreiras naturais. O território 

em estudo seguiu as tendências de colonização do Norte do Paraná se processando na sua 

terceira fase e sendo responsável para a sua ocupação. Desta maneira, a colonização e a 

ocupação se pautaram na cafeicultura e na diversificação das pequenas propriedades de 

mão-de-obra familiar. Este modelo propiciou a formação de pequenos aglomerados 

urbanos como foi o caso de Jardim Alegre.  

Mudanças externas de conjuntura internacional propiciaram o deslocamento de 

grandes empresas para os países subdesenvolvidos e alteraram a forma de ocupação e 

produção no campo. Atrelado ao processo de industrialização, estava o chamado processo 

de modernização agrícola, que condicionou mudanças na forma de cultivo do café na 

região norte do Paraná e a produção cafeeira. Com a cultura cafeeira, “entre 1940 e 1970, 

a população rural cresceu a altas taxas, apresentando um saldo migratório positivo de 

aproximadamente 2.800 mil habitantes” (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 21). Com a 

modernização agrícola chegou a substituição de culturas, em terras mecanizadas como o 

milho, a soja e o trigo que necessitam de menor uso de mão-de-obra, contribuindo para a 

                                                 
19

 Ver figura 13, p. 90.  
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liberação da mão-de-obra do campo para os grandes centros urbanos provocando o êxodo 

rural.  “Em apenas uma década, 1970-80, o saldo migratório foi negativo em cerca de 

2.600 mil pessoas” (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 21). A partir da modernização agrícola 

e a substituição de culturas, a dinâmica populacional da região se alterou e por 

consequência disso, alteraram-se as organizações politica, econômica e social do território 

entre o “Ivaí e Corumbataí” região.  

 

 

3.2 . (Des)territorialização entre os rios Ivaí e o Corumbataí 

 

 

A desterritorialização se apresenta inicialmente como uma crise de 

limites nas territorialidades antes existentes. Com a desterritorialização sempre haverá uma 

reterritorialização levando ao processo denominado de “T-D-R (territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização)” (RAFESTIN, 1993, p. 275). Com a 

desterritorialização através das inovações que levam às modificações das organizações das 

relações de poder no espaço há uma reterritorialização deste modo de organização que 

permanecerá estável até uma nova mudança e, assim, um continuo processo de 

(des)territorialização.  

As mudanças condicionadas pela modernização agrícola entre os rios Ivaí e 

Corumbataí, onde está Jardim Alegre concomitantemente o Assentamento 08 de Abril, 

alteraram a organização da sua dinâmica territorial. Para análise da região utilizou-se o 

recorte espacial da colonização da STUL, a partir de dados do IBGE dos municípios de 

Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Godoy Moreira, São João 

do Ivaí e Lunardelli. A partir da década de 1980 começou a se alterar a organização 

territorial, em função do processo de modernização agrícola, em benefício de uma política 

voltada a uma agricultura modernizada com maquinários, insumos e tecnologia em nome 

de uma maior produtividade e do chamado progresso na agricultura, em detrimento da 

pequena produção. Este processo, na região, foi fruto da política de modernização 

brasileira, que para Fleischfresser (1988) foi “excludente em relação a determinados tipos 

de produtores” e para Moro (1997) “conservadora e dolorosa”:  
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Conservadora por não romper com a tradicional concentração 

fundiária e dolorosa por espoliar do campo milhares de pessoas 

ligadas às atividades agropecuárias, acentuando o êxodo rural e a 

miséria no campo e porque não dizer nas cidades também (MORO, 

2001, p. 91).  

 

 

Moro (2001) considera que nas décadas de 1970 a 1980 surgiram grandes 

dificuldades na comercialização do café no exterior. Neste período o Governo Federal 

adotou uma política de incentivo à erradicação do café. Nestes moldes a cultura cafeeira 

passou a ser ineficiente para a geração de divisas, devido aos preços baixos do mercado 

externo e pelo excessivo cuidado requisitado por esta cultura e ainda as geadas das décadas 

de 1960 e 1970 que prejudicaram a produção. Em Endligh (1998), a partir de 1970, a baixa 

na produção americana de soja abriu perspectivas no mercado internacional para a soja 

brasileira, com preços estimulantes para os produtores. Com estes novos fatores teve início 

a capitalização e a modernização da agricultura, trazendo impactos para a estrutura social e 

para a rede urbana e a economia regional. Fleischfresser (1988) destaca que a partir da 

segunda metade dos anos setenta o Estado se mobilizou para implementação do projeto de 

modernização agrícola, o qual foi pautado em uma conjugação de interesses onde se 

destacam:  

 

[...] o capital industrial nacional e internacional, interessados na 

ampliação do mercado interno para seus produtos; capitais urbanos 

interessados em diversificar seus investimentos; e segmentos da 

oligarquia rural preocupados com o fortalecimento de seus 

empreendimentos (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 12).  

 

 

Fleischfresser (1988) salienta que com essa conjugação de setores da classe 

dominante a reorganização do espaço rural brasileiro se processou de maneira 

conservadora e contribui para a expulsão de grande parte da população do campo como em 

Fernandes (1999):  

 

Essa política que ficou conhecida como modernização 

conservadora promoveu o crescimento econômico da agricultura, 

ao mesmo tempo que concentrou ainda mais a propriedade da terra, 

expropriando e expulsando mais de 30 milhões de pessoas que 

migraram para as cidades e para outras regiões brasileiras 

(FERNANDES. 1999, p. 39).  
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Entre os impactos causados pela modernização agrícola, pode ser mencionada 

a substituição da cultura cafeeira pelas oleaginosas, esvaziamento populacional do campo e 

a concentração da propriedade da terra. A substituição da cultura cafeeira por lavouras 

mecanizadas provocou um maciço êxodo demográfico no meio rural, segundo dados do 

IBGE, o que afetou profundamente as cidades entre o “Ivaí e o Corumbataí”, as quais 

tinham por função primordial o desembaraço da produção cafeeira e o abastecimento da 

população do seu espaço simbiótico.   

Com a decadência da cultura cafeeira e a redução da população rural, as 

atividades econômicas e, consequentemente os mercados de trabalho desses pequenos 

núcleos urbanos sofreram retração, provocando o êxodo rural de seus habitantes para 

outras regiões do país ou para cidades maiores do próprio estado. Desta forma ocorre um 

processo de desterritorialização parcial, onde as pessoas que habitavam este território são 

pressionadas a deixá-lo, buscando uma nova territorialização e assim novos atores se 

territorializam onde elas estavam anteriormente, ocorrendo o processo destacado por 

Raffestin (1993) de T-D-R (territorialização, desterritorialização e reterritorialização). 

Com as políticas de crédito para modernização do campo, a pequena 

propriedade apresentava uma produção insuficiente e, com isso, seus proprietários foram 

estimulados a se desfazer de suas terras. Ocorre então a subordinação da pequena 

produção, que mal consegue garantir sua sobrevivência ao grande capital. Frente a este 

modelo Fernandes (1999) aponta que, na década de 1970, os agricultores paranaenses 

conheceram um dos piores momentos de expropriação da terra. Em dez anos 

desapareceram cerca de 100 mil propriedades rurais.  

 

 

Como consequência desse tipo de modernização, as desigualdades 

socioeconômicas entre os produtores se acentuam, porque se antes 

já não dispunham de condições homogêneas de produção, com a 

introdução de técnicas produtivas externas ao meio rural as 

diferenças se intensificam (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 12).  

 

    

Com a restruturação do campo por meio das classes dominantes, para 

Fleischfresser (1988), há uma acentuação das desigualdades econômicas, que logicamente, 

contribuem para que nas décadas que se seguiram surgissem movimentos sociais ligadas a 

esta questão, como o caso do MST.  
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O modelo de desenvolvimento agropecuário implantado, desde a 

década de 1960, gerou a intensificação da concentração fundiária, a 

expropriação e a expulsão de milhões de famílias. Nesse processo 

de exclusão, os trabalhadores intensificaram a luta pela terra 

(FERNANDES, 1999, p. 270).  

 

 

Fernandes (1999) sustenta que a mudança ocasionada pelo desenvolvimento 

agropecuário, contribui para o acirramento da desigualdade do campo e consequentemente 

levou à intensificação da luta pela reforma agrária. Nesse sentido o surgimento do MST, 

também está atrelado ao processo de modernização do campo.  Assim, ocorre o “processo 

de diferenciação social entre os produtores rurais” (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 12) e eles 

se obrigaram a deixar o campo em direção às grandes cidades.  

Moro (2001) considera que a implementação do conjunto de políticas que foi 

chamado de “projeto de modernização”, o qual chama de modernização conservadora da 

agricultura brasileira, foi concebido pelo regime militar e produziu uma profunda alteração 

na estrutura econômica paranaense. Moro (2001) nota que, apesar das grandes 

propriedades monopolizarem a maior parte das áreas agrícolas do estado, a agricultura 

paranaense e da região, antes de 1964, estava profundamente assentada na pequena 

produção. Este processo levou ao esvaziamento populacional do território entre os rios Ivaí 

e Corumbataí.   

Segundo Haesbaert (2004b), a migração e no nosso caso o êxodo rural não 

pode ser vista simplesmente como um processo de desterritorialização e sim como um 

processo em diversos níveis de “des-territorialização”, já que sua desterritorialização é um 

processo de fragilidade temporal por isso relativa. 

O migrante geralmente tem sua mobilidade ligada a exclusão socioeconômica 

passando por diferentes situações de desterritorialização, de um emprego mal remunerado, 

a perda de uma propriedade rural por endividamento ou a busca de novas oportunidades. 

Para um “grupo de agricultores pobres ou nações indígenas expropriadas, (...) 

a busca de terras agricultáveis ou que disponham de recursos mínimos à sobrevivência do 

grupo” (HAESBAERT, 2004b, p. 247) é vista como territorialização. Ao analisar a 

situação dos migrantes, muitos estão nesta situação buscando terras para utilizar ou 

reconstruir sua identidade cultural. 

A desterritorialização do migrante, para Haesbaert, é um processo altamente 
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complexo podendo ser amplamente diferenciado: 

 

a. Às classes sociais e aos grupos que está referida; 

b.  Aos níveis de des-vinculação com o território no sentido de: 

b.1. presença de uma base física minimamente estável para a 

sobrevivência do grupo, o que inclui o seu acesso a infra estrutura e 

serviços básicos; 

b.2. acesso aos direitos fundamentais de cidadania, garantidos ainda hoje, 

sobretudo a partir de território nacional em que o migrante está inserido; 

b.3. manutenção de sua identidade sociocultural através de espaços 

específicos, seja para a reprodução de seus ritos, seja como referencias 

simbólicas para a “reinvenção” identitária. (HAESBAERT 2004b, p.250). 

 

 

Com os diferentes níveis destacados acima é possível avaliar que a 

desterritorialização da elite nada tem haver com a desterritorialização de grupos excluídos. 

A primeira pode ser encarada como multiterritorialidade, onde a mobilidade é opcional e 

múltipla, já a segunda resulta da falta de opção podendo ser uma mobilidade compulsória. 

No território em estudo, pode-se verificar o esvaziamento populacional a partir 

da década de 1970, que segundo dados do IBGE, chegou a 163.608 habitantes. A evasão é 

mais intensa após a década de 1980, com a população caindo para a quantia de 149.183. 

Em 1996 a queda é ainda mais acentuada: a população vai para 93.783 e em 2007 para 

89.533 conforme apresenta a figura 11. 

 

Figura 11: Número total da população entre os rios Ivaí e Corumbataí nos anos de 1970, 1980, 

1996 e 2007 Fonte: IBGE (1970, 1980, 1996 & 2007) 

Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa. (2010) 
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Os pequenos núcleos urbanos da região não apresentavam desenvolvimento 

tecnológico e nem um parque industrial que atendia à população liberada do campo pelas 

mudanças condicionadas pela modernização agrícola. Passou a haver, assim, uma crescente 

emigração para núcleos urbanos maiores. Desta forma “a transformação tecnológica 

tendeu a homogeneizar a estrutura produtiva regional do Paraná, e concomitantemente a 

acentuar as diferenças econômicas e sociais entre os produtores” (FLEISCHFRESSER, 

1988, p. 24). Para Fleishfresser (1988) ocorre uma “diferenciação sócio-econômica” com 

a modernização conservadora do campo. Esta modernização no caso da região onde está o 

Assentamento 08 de Abril, levou a tecnologia ao campo sem levar em conta o pequeno 

produtor e consequentemente os núcleos urbanos da região que eram dinamizados por eles.  

A maior cidade da área em estudo é Ivaiporã que também perdeu grande parte 

de sua população com o êxodo rural. Ivaiporã seria o único município que poderia receber 

parte da população que saiu do campo entre o “Ivaí e o Corumbataí” em direção aos 

grandes centros, porém, esta cidade não conta com indústrias ou parque tecnológico para 

atender a demanda que emergia do campo e sua população também partiu em direção aos 

grandes centros. 

A partir da década de 1980 a queda da população rural foi intensa. O 

crescimento da população urbana se demonstrava de forma tímida, por ter a maior parte da 

população rural emigrado para outras áreas do estado e até do país. Por volta de 1990 a 

população urbana ultrapassou a rural, demonstrando o esvaziamento populacional do 

campo e da região, conforme se apresenta a figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: População rural e urbana do território entre os rios Ivaí e Corumbataí, em 1980, 2000 e 

2007. Fonte: IBGE (1980, 2000 & 2007)/Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2010) 
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Ivaiporã teve alguns distritos desmembrados que se tornaram municípios na 

década de 1990. Foram desmembrados Ariranha do Ivaí e Arapuã, com isto, parte da 

população de Ivaiporã passou a ser dos municípios recém-criados, assim como aconteceu 

com Lidianópolis desmembrado de Jardim Alegre, Lunardelli e Godoy Moreira e de São 

João do Ivaí. Ao analisar o esvaziamento populacional de Ivaiporã é possível verificar que 

houve uma perda de mais da metade da sua população, mesmo somado com os municípios 

recém-criados. Após 1990 Ivaiporã teria uma população de 37.829, sendo que em 1970 a 

sua população era de 67.988.  Ivaiporã, segundo dados do IBGE, conta com uma 

população superior á 30.000 habitantes contando com o maior nível de urbanização do 

território, sendo 26.397 habitantes na área urbana para 4.947 na área rural.  A população 

urbana de Ivaiporã ultrapassou a rural entre as décadas de 1980 e 1990.   

Ivaiporã, no contexto das mudanças de organização da produção no campo, não 

possuía e ainda não possui a estrutura necessária para sustentar estas mudanças econômicas 

e ainda se encontra fora dos eixos rodoviários que compõem o principal anel viário do 

Paraná, distante dos principais pólos urbanos do estado. Nesta perspectiva, este município 

se tornou um centro periférico do Estado do Paraná, concentrando alguns serviços que 

polarizam os pequenos aglomerados urbanos da região.  Com a maior população entre o 

“Ivaí e o Corumbataí”, apresenta um maior número de serviços para a população na área 

do comércio, saúde e educação. Nos serviços privados e públicos, Ivaiporã conta com uma 

infraestrutura que têm atendido os municípios vizinhos, onde inclusive se encontram as 

regionais do governo do Estado do Paraná.  

Cabe aqui destacar um pouco sobre os municípios vizinhos, assim como já foi 

mencionado sobre Ivaiporã. Em Jardim Alegre, município onde está nosso objeto de 

estudo, conforme dados do IBGE, sofreu uma queda de 14.000 habitantes de 1970 para 

1980, confirmando o êxodo rural deste período. A modernização agrícola e a substituição 

de culturas entre os anos de 1980 para 1990 causou uma queda de 8.689 habitantes no 

município. Neste momento pode ser considerado o desmembramento de Lidianópolis.  

Porém, mesmo com Lidianópolis emancipado e com uma população de 4.912 habitantes, 

há uma queda de 3.777 habitantes, que deixaram ambos os municípios neste período. 

Jardim Alegre é único município da região que entre 1996 a 2007, contou com um aumento 

da população de 2.758 habitantes. Este fato se deve a ocupação da “Fazenda 7 Mil” pelo 

MST, atualmente o Assentamento 08 de Abril.  O Assentamento 08 de Abril contribuiu 

para o aumento populacional de Jardim Alegre e também por mudanças na dinâmica da 
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economia dos municípios vizinhos. Jardim Alegre sofreu alterações não só econômicas 

com a presença do Assentamento, mas de forma geral mudanças que alteram a dinâmica 

territorial e assim também política, econômica e social. 

Em relação aos municípios entre os rios Ivaí e Corumbataí, cabe uma menção a 

São João do Ivaí, que também apresenta uma queda considerável de sua população, mesmo 

se levado em conta os desmembramentos de Lunardelli e Godoy Moreira, somando a 

população dos novos municípios de 1970 a 1980 houve uma queda de 6.623 habitantes.   

Hoje o município de São João do Ivaí sofre grande influência da indústria de 

açúcar e álcool Vale do Ivaí S.A, que está territorializada em São Pedro do Ivaí, município 

ao norte, mas que tem influenciado e tornado os municípios próximos em canavieiros, 

neste sentido este município tem parte de sua dinâmica pautada no agronegócio.  

Ao se averiguar o total da população rural e urbana é possível chegar à 

conclusão de que tem-se, entre o “Ivaí e o Corumbataí”, população em sua maioria urbana, 

com 58.487 habitantes nas sedes municipais e distritos e com 31.046 habitantes nas áreas 

rurais.  Porém, ao fazer uma análise mais aprofundada destacando a situação de cada 

município é necessário ressaltar que há 4 municípios onde a maior parte da população, 

mesmo não sendo uma diferença expressiva, ainda se encontra no campo, entre estes está 

Arapuã, Ariranha do Ivaí, Godoy Moreira e Lidianópolis (tabela 1). 

 

Tabela 1: população urbana e rural do território entre os rios Ivaí e Corumbataí em 1980, 2000 e 

2007 

 

Fonte: IBGE (1980, 2000 & 2007)/Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2010) 

 

                                                 


 Municípios criados após 1990 as informações anteriores divulgadas são como distrito. 

 1980 2000 2007 

Municípios Urb Rural Urb Rural Urb  Rural 

Ivaiporã 23266 24726 25889 6381 26397 4947 

Arapuã

 1261 1811 1208 2968 1239 2706 

Ariranha* 958 10743 697 2185 836 1704 

Jardim Alegre 6196 14050 7137 6540 7621 6694 

Lidianópolis* 1677 6912 1841 2940 1970 2153 

São João do Ivaí 7823 16864 9366 3828 9000 2854 

Godoy Moreira* 1262 5547 1469 2363 1577 1991 

Lunardelli* 2115 7754 2701 2963 3435 1647 

Total urb. e rur. 44.558 88.407 50.308 30.168 52.075 24.669 

Total: 132.965 80.476 76.744 
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Os quatro municípios que possuem a maior parte da população rural 

apresentam uma economia baseada essencialmente na agricultura de base familiar.  Nestes 

municípios as sedes abrigam pequenos comércios e prestação de serviços básicos para a 

população. Grande parte da população urbana tem laços com o campo, sendo, pequenos 

proprietários rurais e em alguns casos até fazendeiros que residem nas áreas urbanas, ou 

ainda, trabalhadores rurais temporárias, o chamado “boia-fria”, que vem diminuindo cada 

fez mais devido à mecanização do campo. 

Ainda sobre os municípios essencialmente rurais, é importante destacar que as 

pessoas que não estão diretamente ligadas ao campo são pequenos comerciantes ou 

servidores públicos municipais. As prefeituras destes municípios contam com inchaço na 

folha de pagamento devido ao número elevado de funcionários. Estes municípios ainda 

contam com o problema de parte da população que trabalha no campo, geralmente 

proprietários rurais que residem nas sedes municipais, com as estruturas particulares que 

tem sido montadas para abrigar maquinários e implementos agrícolas nas cidades. 

São João do Ivaí apresenta uma alta população urbana, sendo 9000 habitantes 

na cidade para 2854 no campo, porém, suas atividades também estão vinculadas ao campo. 

Lunardelli é o único dos municípios de extensão territorial menor que conta com uma 

população urbana maior que a rural, 3435 habitantes na área urbana para 1647 rurais.  Os 

municípios com maior extensão territorial contam com a maior população da região sendo 

que Jardim Alegre e São João do Ivaí contam com uma população maior que 10.000 

habitantes. 

De modo geral, ao avaliar-se a mobilidade demográfica da área territorial em 

estudo fica claro o esvaziamento populacional. Na década de 1970 e 1980 apresentava 

densidade populacional alta no estado (figura 13), sendo superada pelos grandes centros do 

estado como o eixo Londrina/Maringá, região Metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa e 

Foz do Iguaçu.  O território em questão alterou sua dinâmica com a modernização agrícola 

que trouxe o desenvolvimento econômico para o campo, porém, não ocorreu o mesmo com 

os núcleos urbanos presente que não estavam preparados para receber a população oriunda 

do campo.  
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Figura 13: Densidade populacional por município do Paraná em 1980 

 

 

O processo de modernização agrícola alterou a dinâmica territorial onde está 

Jardim Alegre, bem como, sua produção e reprodução, que durante o processo de ocupação 

se pautava essencialmente na pequena propriedade pelo modelo de colonização da STUL, 

posteriormente pautado pela economia cafeeira. A colonização priorizava a 

comercialização de pequenos lotes rurais, naquele momento o conflito predominante foi 

entre posseiro e a STUL.  
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A territorialização do capital significa a desterritorialização do 

campesinato e vice e versa. Evidente que esses processos não são 

lineares, tampouco separados e contém a contradição porque na 

territorialização de um está contida a produção e a reprodução de 

outro. No interior do processo de territorialização do capital há a 

criação, destruição e recriação do trabalho familiar. Da 

territorialização do campesinato produzem-se o trabalho 

assalariado e o capitalista. Os avanços e recuos desses processos 

pelo território são determinados por um conjunto de fatores 

políticos e econômicos (FERNANDES, 1999, p. 270).  

 

 

Fernandes (1999) considera que este contexto histórico, que atuou na produção 

territorial, ocorreu em um processo que acarreta em outros, como por exemplo, a 

territorialização da STUL representou a territorialização do capital e a desterritorialização 

do posseiro. A modernização agrícola trouxe a desterritorialização da produção de pré-

capitalista da região, e todo este processo ocorreu por um conjunto de fatores políticos e 

econômicos que condicionaram estas mudanças.  

Esta discussão, de forma geral, apresenta o que as políticas de modernização 

agrícola ocasionaram no território entre os rios Ivaí e Corumbataí, o qual foi palco de 

relações de poder entre diferentes atores, como o poder municipal, privado e social e ainda 

outros que se fizeram presentes nesta relação pelos vários processos que foram 

desencadeados na região. Os atores que passaram ao longo do tempo e contribuíram para a 

produção territorial local, podendo ser destacados desde as mais remotas datas, como as 

reduções jesuíticas, os posseiros, a companhia colonizadora, o fazendeiro e até a recente 

presença do MST e a atual territorialização do Assentamento 08 de Abril, em Jardim 

Alegre.  

Com a chegada da política de modernização no campo, a pequena produção foi 

sendo apropriada pela produção comercial e a expansão capitalista se produz a partir da 

expropriação do pequeno proprietário que deixa a área em direção aos grandes centros. 

Para Fleischfresser (1988), este processo atingiu principalmente os produtores com 

unidades de até 20 hectares, predominantes entre os rios Ivaí e Corumbataí e com a 

modernização agrícola houve o êxodo rural e a concentração fundiária no local.  

 O território em questão, como no passado, foi palco de conflitos de terras. Na 

atualidade tem sido palco da expansão do agronegócio como a versão mais avançada da 

expansão do capitalismo. Essa expansão não tem a violência explícita como os conflitos de 

terra do processo de colonização, porém, há a violência da desigualdade social e da 

exclusão de direitos básicos.  
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Quando se trata de exclusão, entende-se como um fenômeno amplo e 

complexo, ao mesmo tempo de natureza econômica, política e cultural. Neste contexto o 

processo de desterritorialização e reterritorialização é entendido como transição 

demográfica e cultural inerente a refuncionalização territorial, que incluem as diferenças e 

mudanças para um grupo social, acarretadas na passagem de um território a outro. 

Segundo Haesbaert (2006) o processo de um território ao outro ou ainda 

fragilização nesta dinâmica pode levar a inclusão precária ou a formação dos 

“aglomerados de exclusão”: 

 

Temos assim, num extremo, os “aglomerados de exclusão” grupos 

de indivíduos totalmente desenraizados ou desterritorializados, 

cujo único objetivo, praticamente é a sobrevivência física cotidiana 

e, no outro extremo, os “territorialismos”, espaços cujos grupos se 

fecham ao dialogo com o outro e se prendem a identidades, muitas 

vezes reacionárias e conservadoras, como única forma de sentirem 

reintegrados socialmente (HAESBAERT, 2006, p. 105).  

 

  

 

A (des)territorialização é uma concepção que só se torna coerente se 

acompanhada da (re)territorialização ou aplicada isoladamente, somente quando há a 

efetiva estabilização e fragilização territorial com destaque para os grupos mais excluídos 

socioeconomicamente e profundamente segregados, sendo impossibilitados de construir e 

exercer controle sobre seu território. 

Da mesma forma que as migrações a exclusão como (des)territorialização deve 

ser analisada a partir de sua múltipla dimensão. Haesbaert (2006), ao utilizar o termo 

“aglomerados de exclusão”, ressalta a dimensão geográfica dos processos mais extremos 

de exclusão expressando a “desterritorialização” ou “territorialização precária”. 

O MST, em Jardim Alegre, representa mais uma etapa entre todas as citadas 

deste a presença do homem na área em discussão, fazendo parte como um novo ator na 

dinâmica do processo de formação territorial.  
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4. O MST NOS “ARREDORES” DE JARDIM ALEGRE 

 

 

A chegada do MST no município de Jardim Alegre propiciou, em primeira 

etapa, um choque de culturas entre as pessoas que compunham o movimento, vindo de 

diferentes locais e se territorializaram nesta área sob a égide deste movimento social. A 

aculturação ocorreu com a chegada do MST, a qual é marcada pelos costumes corriqueiros 

de uma pequena cidade, pautados no tradicionalismo, sem nunca presenciarem grandes 

mudanças ocasionadas por pressões sociais.  

Quando as barraquinhas de lona com a presença de uma bandeira vermelha se 

fixaram nas proximidades de Jardim Alegre, o MST marcou sua territorialização às 

margens da BR. A presença do MST chamou a atenção dos moradores da cidade e região, 

pois não acreditavam que tal movimento, poderia estar tão próximo de suas casas, já que o 

conceito e informação sobre os sem-terra eram recebidos apenas pela TV e jornais. Nesse 

ponto, não se deve esquecer do preconceito alimentado pelos grandes grupos da imprensa 

que há anos passam uma imagem um tanto quando conturbada sobre os movimentos 

sociais e, principalmente, aqueles que “batem de frente” com o modelo capitalista. Por 

falta de informação sobre o MST, a população local passou a se sentir incomodada com a 

presença do acampamento nas margens da BR. A presença do acampamento é uma 

denúncia de exclusão social, mesmo que os moradores da cidade alimentassem a ideia de 

que estas famílias não eram de seu município e, consequentemente, não seria de sua 

responsabilidade esse “bolsão de exclusão” que se instalou próximo as suas casas. 

Jardim Alegre se construiu com a produção cafeeira permeada por pequenas, 

médias e grandes propriedades, uma delas, ocupando quase a metade do município - 

Fazenda Corumbataí ou como ficou popularmente conhecida a fazenda Sete Mil. A 

“figura” do fazendeiro foi destacada como de status no município, sem mencionar em 

específico o proprietário da Sete Mil. A concepção se dá por vários motivos, como por 

exemplo: por ser contribuidor da igreja, conforme o relato da Marilu Rech (2011), por ser 

patrocinador de campanhas eleitorais, ou simplesmente, pelo título de fazendeiro.  

A Fazenda Corumbataí sempre esteve isolada pela distância e pela proteção 

feita por seus funcionários em suas mediações, sendo uma área praticamente desconhecida 

pelos moradores de Jardim Alegre e municípios vizinhos. Mesmo distante, essa área 

representava uma forma de poder, isso pela extensão de terras que estava em nome apenas 

de uma pessoa e logicamente pelo status que isto representa. 
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Eu morei muito tempo aqui antes da ocupação. Eu vim para  

Jardim Alegre em 1960, mas  o dono da fazenda a gente nunca viu. 

Tinha um administrador, um tal de Paraguai. A fazenda tinha sido 

dividida em setores e lá viviam em torno de quatorze famílias. Eu 

lembro que o pessoal da igreja ia lá pedir uma ajuda pra festa, do 

resto não havia nenhuma participação da fazenda na cidade; não 

comprovam aqui. Jardim Alegre era simplesmente o lugar de criar 

seus bois (RECH, 2011).  

 

 

O proprietário, conforme relatos de entrevistados que preferiram não se 

identificar, raramente estava na propriedade, vinha a cada três meses aproximadamente, 

pelo fato de por possuir várias propriedades pelo Brasil afora e até no Paraguai. Quando 

vinha à fazenda Corumbataí era de avião, pois a sede da propriedade contava com uma 

pista de pequeno porte.  

De Jardim Alegre das margens da BR-466 alojados em barracos de lona, com a 

bandeira vermelha, partiram em direção a Godoy Moreira, e de lá, entraram pelos fundos 

da fazenda Corumbataí, ocupando apenas parte da propriedade, iniciando assim, um 

processo de conflito pela disputa da terra. 

 

 

4.1. De fazenda à acampamento: a disputa pela terra 

 

 

Para o desenvolvimento deste capítulo e dos próximos, foram sistematizadas 

entrevistas, observações e relatos colhidos em trabalho de campo. Para preservar a 

identidade dos assentados, optou-se por usar apenas as iniciais dos nomes dos 

entrevistados. Desta forma serão utilizadas inicias como J. M.
20

, D. M.
21

 e V. B.
22

 para se 

referir aos entrevistados: assentados, professores do 08 de Abril, funcionários públicos da 

Prefeitura de Jardim Alegre, moradores e representantes do poder público.  

O MST se organizou primeiro próximo da BR-466 no município, montando 

acampamento nesta área. Em seguida foi ocupada uma parte da fazenda Corumbataí que 

fica próxima dos limites com o município de Godoy Moreira, chamado retiro
23

 do Xaxim, 

                                                 
20

 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 8 de Fevereiro de 2010, no Assentamento 08 de Abril. 

21
 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 8 de Fevereiro de 2010, no Assentamento 08 de Abril. 

22
 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 6 de Março de 2010, no Assentamento 08 de Abril. 

23
 Lugar solitário ou fazenda onde fica o gado durante certa parte do ano.  
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assim como consta no PDA
24

 do Assentamento:  

 

 

A antiga Fazenda Sete Mil, foi ocupada em 08 de abril de 1997, 

por aproximadamente 200 famílias vindas de várias regiões do 

Estado, mas, principalmente, pelas famílias que estavam 

acampadas nas margens da rodovia próximas de Ivaiporã...com 

14.300 hectares, distribuído em 9 retiros denominados: Xaxim, 

Canadá, Bananeira, Central, Grotão, Corimba, Perobal, Café e a 

Sede. As famílias montaram acampamento no retiro Xaxim 

(COTRARA, 2006, p. 60). 

 

 

As ocupações têm sido uma forma de reivindicação para a realização da 

reforma agrária que, para Fernandes (1999), pelo fato da não realização da reforma agrária, 

os sem-terra, por meio das ocupações, intensificam a luta, impondo ao governo a 

realização de uma política de assentamentos rurais. 

Conforme entrevistas e informações da COTRARA (Cooperativa de 

Trabalhadores Rurais Assentados), o processo de organização de ocupação teve início no 

dia 3 de setembro de 1996, com o acampamento as margens da BR-466. Fernandes (1999) 

lembra que a ocupação é uma ação que os trabalhadores sem-terra desenvolvem, lutando 

contra a exclusão causada pelo capitalismo. A ocupação é, portanto, uma forma de 

materialização da luta de classes.  

A partir desta estratégia, reuniram-se mais de 700 famílias de agricultores sem-

terra, que durante sete meses discutiram e se organizaram para a ocupação da Fazenda 

Corumbataí no dia 8 de abril de 1997. Fernandes (1999) destaca que a ocupação se 

desenvolve com os processos de territorialização, quando são criadas e recriadas as 

experiências de resistência dos sem-terra. Unidos a outras famílias, acampadas da região 

do estado, reuniram forças para entrar em um dos retiros (retiro Xaxim) que formavam a 

fazenda. Todo esse processo de organização reuniu várias pessoas, cada uma com uma 

história de vida, porém, com algo em comum: a busca de um pedaço de “chão” para a 

subsistência.   

 

                                                 
24

 Plano de Desenvolvimento do Assentamento. É um estudo, na forma de um livro, que mostra a realidade 

do Assentamento a  partir  das suas  condições de solo,  clima, vegetação e água; levando em consideração as 

pessoas do assentamento, suas histórias de vida, seus sonhos e suas vontades, para definir as ações que 

devem ser tomadas pelos assentados, INCRA, prefeituras e outras instituições. Para o desenvolvimento das 

famílias assentadas, o PDA do Assentamento 08 de Abril foi organizado pela Cooperativa de Trabalhadores 

Rurais Assentados - COTRARA.  
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Ser acampado é ser sem-terra. Estar no acampamento é resultado 

de decisões tomadas a partir de desejos e de interesses, objetivando 

a transformação da realidade. O acampado é o sem-terra que tem 

por objetivo ser um assentado. São duas categorias em uma 

identidade em formação. (FERNANDES, 1999, p. 281) 

 

 

Segundo o assentado D.M (2010), a ocupação, no início, era só com o pessoal 

da região e com quem já estava acampado anteriormente na rodovia. Ele conta que se 

juntou ao movimento 200 pessoas que vieram do sudoeste do Paraná quando já estavam no 

retiro do Xaxim. D.M (2010) relata que: “[...] foi trocando gente, foi adiante renovando, 

buscando fazer os trabalhos de base. Depois foi ocupado aqui em cima (sede da fazenda), 

quando veio um acampamento inteiro da região de Dois Vizinhos (PR)”. Ele ainda explica 

que houve uma alternância de pessoas, sendo feito um trabalho de recrutamento liderado 

pelo MST e, neste processo, algumas pessoas saíram, outras vieram, como é o caso das 

famílias do Sudoeste do Paraná.  

Conforme J. M. (2010), quando acampados no retiro do Xaxim, sofreram 

pressão por parte dos funcionários da fazenda, pois o acampamento era cercado por 

guaritas e constantemente havia tiros contra os acampados. Segundo a COTRARA (2006), 

no dia da entrada, os sem-terra se depararam com os sinais de violência, comandada por 

pessoas influentes e fazendeiros de todo o estado. Como prova disso, os trabalhadores sem-

terra aprisionaram na área três pistoleiros com várias armas, as quais, posteriormente, 

foram entregues à polícia (figura 14). 

J. M. (2010) explicou que no início, quando houve a ocupação de parte do 

retiro do Xaxim, havia em torno de 400 famílias, ressaltando a pressão que era exercida em 

relação aos acampados. “Isso era acampamento ainda. E estava todo mundo lá. A 

segurança, os pistoleiros mesmo! Tudo cercado no acampamento; tudo em volta era 

guarita de pistoleiro” (J. M., 2010).   
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Figura 14: Armas capturadas pelos sem-terra dos funcionários da fazenda.   

Fonte: D.M (1997) 

 

 

Neste momento foi característico o modelo de acampamento do MST, os 

barracos de lona amontoados (figura 15 e 16) em meio à pressão dos funcionários da 

fazenda contra os acampados. Segundo J. M. (2010), no começo as famílias eram supridas 

por alimentos que trouxeram de onde vieram, já preparadas para passar um tempo, embora 

algumas fossem supridas por cestas básicas. Após três meses de acampamento já estavam 

plantando uma área de 200 alqueires.  

 

Quando nós entramos no Xaxim, foi determinado uma área para 

nós, em torno de 200 alqueires. Nessa área era cheio de pistoleiros 

e então nós não podíamos cruzar essa demarcação. E ali que 

estavam os conflitos, porque o pessoal ia trabalhar, ia circular por 

ali. À noite os pistoleiro tomavam umas cachaças e atiravam para 

todo lado pra assustar o povo. Muita gente foi embora por isso, 

esse barulho todo. Uma vez a gente foi entrar mais um pedaço, 

para avançar, e um rapaz foi baleado (J.M, 2010).  
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Figura 15: O acampamento no retiro do Xaxim. 

Fonte: D.M (1998) 

 

 

 

 

Figura 16: Barraco de lona no período de acampamento no retiro do Xaxim 

Fonte: D.M (1998) 
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Na cidade de Jardim Alegre, grande parte das pessoas, nesse período, tinha 

certo receio pela presença do acampamento. A maioria alimentava uma visão de que o 

MST promovia a desordem e a baderna. “A maioria não gostou quando eles chegaram 

porque invadiram a fazenda e mataram o gado. Isso deu uma revolta grande na 

população. No começo havia revolta e preconceito. Acho que mais preconceito. Agora, já 

aceitam mais, mas tem receio ainda” (S. L.
25

, 2011). 

 

Criminalizar as ocupações é se esquivar do problema sociopolítico 

e econômico que elas representam. É condenar famílias sem-terra 

que lutam pela recriação de suas existências como trabalhadoras. É 

aceitar os interesses dos latifundiários e o processo de 

intensificação da concentração da terra (FERNANDES, 1999, p. 

269).  

 

 

Nas entrevistas, foi recorrente o fato do preconceito que as pessoas da cidade 

de Jardim Alegre tinham em relação ao assentamento.  Gaffo
26

 (2011) diz se identificar 

com os sem-terra por ter sua origem no campo de forma humilde e acredita que o 

preconceito que as pessoas da cidade tinham, ou ainda tem, é devido à imagem que a 

grande mídia divulga das atividades do MST.  

 

 

A mídia tem uma importância muito grande nisso, porque a gente 

observa que eles lançam na televisão o que eles querem. E nisso, as 

emissoras não passam a visão do que, realmente acontece, como o 

MST destruindo plantações, qual imagem que ficou? Como se o 

MST fosse um bando de vândalos, porém, nunca mostrou o porquê 

que tinha de destruir aquilo lá. Então infelizmente, se a gente for 

analisar como uma família tem dois que são favoráveis e dois que 

são contra e justamente por não ter muito conhecimento a respeito. 

Sempre é o conhecimento da mídia, de revistas renomadas, e etc. 

(GAFFO, 2011).  

 

 

Gaffo (2011) analisa a situação a partir do ponto de vista de que as pessoas que 

criticam o MST ou o assentamento o fazem pelo desconhecimento sobre a realidade das 

famílias que vivem em acampamentos ou até mesmo em assentamentos. S. L. (2011) avalia 

                                                 
25

 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 4 de Janeiro de 2011, em Jardim Alegre. 

26
 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez pela professora e Diretora auxiliar da Escola Estadual José 

Martí: GAFFO, Rose, em 4 de Janeiro de 2011, em Jardim Alegre. 
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o movimento como radical ao fazer “invasões”, como ela menciona, porém, atualmente, a 

presença do Assentamento trouxe mudanças para Jardim Alegre, como geração de renda. 

A vice-prefeita Marilu Rech (PT) destacou que, quando o MST ocupou a 

fazenda, os moradores de Jardim Alegre achavam que todos os acampados eram bandidos e 

que seriam um perigo para a cidade. Rech (2011) diz compartilhar com ideal do MST e 

defende o movimento porque já o conhecia a partir do Partido dos Trabalhadores (PT), o 

qual, é filiada há muito tempo. Sobre o preconceito, destaca que diminuiu muito ao longo 

do tempo em que os sem-terra estão presentes em Jardim Alegre.  

A partir de algumas entrevistas na cidade de Jardim Alegre, verificou-se que, 

no período da ocupação, já havia divergências de opiniões sobre a presença do MST e que 

com o tempo estas divergências persistem, porém, a aceitação dos assentados tem 

aumentado entre os moradores da cidade.  

Segundo a COTRARA (2006),  em 1997, o INCRA iniciou a vistoria na área, e 

após seis meses de ocupação, os trabalhadores receberam o decreto de desapropriação de 

5.830 alqueires de terra. Porém, o então proprietário das terras entrou com ação na justiça e 

no prazo de um mês conseguiu revogar o decreto de desapropriação. Esta situação 

aumentou o clima de instabilidade entre os acampados persistindo por um longo período 

ainda. 

De acordo com a COTRARA (2006), na fazenda havia aproximadamente seis 

mil cabeças de gado, principalmente nos retiros Canadá e Central. Esses animais, segundo 

o relato de alguns, pertenciam a terceiros mantidos em pastos alugados. Existiam, ainda, 32 

alqueires com plantação de café e algumas benfeitorias, principalmente, na sede em que 

moravam apenas 20 pessoas, a maioria homens, que manejava o gado e fazia a segurança 

da fazenda. Posteriormente, quando foi comprovada a improdutividade da terra, o INCRA 

encaminhou o processo, e em maio de 1998, o Presidente da República assinou o decreto 

de desapropriação dos 5.830 alqueires de terra da fazenda. 

Para suprir a população que estava na área, os acampados chegaram à 

conclusão de que era necessário avançar além das guaritas (figura 17) e tomar a fazenda 

por completo, isto porque a área que estavam, segundo os assentados, não era mais 

suficiente para o número de famílias.  
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Figura 17: Guarita utilizada como abrigo pelos funcionários da fazenda que 

continham o avanço do acampados.   

Fonte: D.M (1998) 

 

 

Sobre o início do movimento na região, D. M. (2010) destacou ocupação do 

retiro do Xaxim e os conflitos com os “funcionários” da fazenda e a desarticulação do 

movimento, que era necessário iniciar o trabalho de base para recrutamento de mais 

pessoas para a ocupação da propriedade. Segundo ele, a estratégia utilizada na ocupação 

era tomar controle da sede da propriedade que ainda estava sob a posse dos “funcionários”.  

Neste relato, demonstra a organização e o medo que acompanhava as pessoas que estavam 

no acampamento. O confronto direto dos sem-terra com os “funcionários” da propriedade é 

um exemplo do clássico conflito no campo acompanhado de violência, a qual faz parte da 

territorialização do Assentamento 08 de Abril.  

Com a ocupação ocorreu a primeira etapa de luta para a territorialização do 

sem-terra, vindos de várias localidades do estado e do país, inclusive os conhecidos 

brasiguaios, marginalizados em busca de seu espaço de subsistência. Estas pessoas 

encontraram no acampamento do MST a possibilidade de retorno à terra, e a partir de 

então, tomar este espaço ocupado como uma nova forma de vida. 
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Após ocuparem a sede da propriedade, os acampados resistiram a várias formas 

de pressão, como um dia na colheita que, segundo D. M. (2010), os jagunços abriram fogo 

e feriram um acampado. J. M. (2010) frisou que tentaram envenenar uma mina d’água 

utilizada para abastecer as famílias do acampamento. Ainda houve a destruição de uma 

área de 7 alqueires, por um ato criminoso com herbicidas, dentre outras formas de pressão 

e violência contra os acampados.  

Com o tempo, os acampados começaram a pressionar, tomar as guaritas e 

avançar em direção à sede da Fazenda. Tomaram as primeiras guaritas que tinham o papel 

de fazer a contensão do pessoal do acampamento no retiro do Xaxim, porém, as guaritas 

logo foram reconstruídas mais à frente. A ordem nas guaritas da fazenda era não deixar 

ninguém passar. Inclusive, D. M. (2010) relata que houve um incidente no Xaxim com o 

pessoal do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Quando foi ocupada a primeira parte da 

fazenda, os funcionários colocaram fogo em volta das guaritas para limpar e abrir clarão 

em meio à floresta.  

O acontecido foi denunciado ao IAP, que mandou à guarita dois fiscais. D. M. 

(2010) conta que “os pistoleiro cobriram no tiro”. Os dois fiscais se identificaram como 

do IAP, mas eles tinham ordem pra não deixar ninguém passar. “Ai atiraram e os caras 

andaram uns quinhentos metros de ré e foram baleados”. D. M. (2010) explicou que dois 

ou três anos depois, chegou ao conhecimento do pessoal do acampamento que no processo 

constava que os sem-terra haviam disparado contra o pessoal do IAP, porém, depois de 

conhecido o fato, houve novo depoimento com os funcionários do IAP, afirmando que não 

foram os acampados os causadores do incidente, mudando assim o processo. 

 

Os acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela 

terra. São, por conseguinte, realidades em transformação. São uma 

forma de materialização da organização dos sem-terra e trazem em 

si, os principais elementos organizacionais do movimento. 

Predominantemente, são resultados de ocupações. São, portanto, 

espaços de lutas e de resistência. Assim sendo, demarcam nos 

latifúndios os primeiros momentos do processo de territorialização 

da luta (FERNANDES, 1999, p. 282).  

 

 

Para Fernandes (1999), o acampamento é um espaço de resistência já 

materializado e um processo de territorialização da luta. A partir do dialogo com a 

assentada J. M. (2010), é possível entender a estratégia de territorialização dos acampados 

da “Sete Mil” e conquista da propriedade para a territorialização efetiva.  
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Ainda de acordo com o relato, o pessoal do acampamento cercou o local e 

ficou escondido à espera de mais pessoas do acampamento.  Fazia parte da estratégia o fato 

de que se ocorresse algum incidente, o pessoal soltaria foguetes, como um sinal de alerta e 

que todos deveriam deixar seu posto e recuarem.  

 

 

A gente fez barulho, foguete e tiro e ai eles correram. Eles 

correram e deixaram até arma pra trás e nos apoderamos das 

guaritas deles. Veio o reforço da fazenda e tentou fazer o povo 

recuar. A gente ia avançar mais, mas nós tivemos que recuar, 

porque um rapaz foi baleado no peito.  Depois o pessoal conseguiu 

tomar posse da central onde havia umas famílias que trabalhavam 

para o fazendeiro e tinha também outra equipe de pistoleiro. 

Naquilo, desceu uma equipe dos pistoleiros pra fazer o reforço com 

as famílias lá, mas eles foram enganados, porque foi o nosso povo 

que pegou o rádio amador deles e fez o pedido de reforço, ficando 

uma turma escondida no capim grande da estrada e quando o 

pessoal chegou com a pistolagem aqui, o nosso povo tomou eles 

também. Pegaram o Jipe que eles andavam e colocaram eles na 

frente amarrados e o nosso povo atrás. Foi uma correria pra todo 

lado, no grito e no foguete. A resistência foi só na central, na sede 

onde a pistolagem tinha descido pra segurar o povo lá. Fora dali 

não houve mais resistência. Depois chegaram dois camburões e um 

micro-ônibus da polícia. Tinha uns 20 e pouco policiais. No grito e 

no foguete até a policia correu! Teve policia que entrou de ré no 

ônibus, de medo do povo chegando (J.M, 2010).   

 

 

Conforme COTRARA (2006), no dia 22 de agosto de 1998, com a chegada de 

500 famílias que estavam acampadas as margens da BR 277, no município de Laranjeiras 

do Sul, aconteceu a ocupação da sede principal da Fazenda. Segundo os relatos da 

ocupação, com a tomada da sede ocorreu a territorialização do MST sobre este espaço 

(figura 18).   
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Figura 18: Acampados em manifestação na Fazenda Corumbataí.  

Fonte: D.M (1998) 

 

 

D. M. (2010) conta que ele transportou o pessoal que tinha mais dificuldade 

para a sede da fazenda no dia da ocupação: “Eu tinha uma carretinha de trator. Falaram 

pra eu ir de trator e levar as crianças e as pessoas mais idosas. Eram uns 12 quilômetros, 

e o pessoal estava fazendo a pé, com calor e sol quente. Quando cheguei aqui em cima, vi 

o avião do fazendeiro indo”. Os acampados chegam até a sede da fazenda e o MST, a 

partir dos acampados, se territorializa por completo, eliminando os conflitos entre os 

funcionários da propriedade e os acampados. Após a ocupação, segundo J. M. (2010), só 

houve ameaças de despejo e de que a polícia estava para chegar, boatos para assustar as 

pessoas, pressionando-as a deixar a propriedade. O processo de ocupação e apropriação 

foram esquematizados conforme a figura 19.  
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Figura 19: Territorialização do MST na Fazenda Corumbataí  
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Ao mencionar que o MST se territorializou, tal crédito fica ao movimento por 

ter organizado todo o processo para que essas famílias chegassem até a propriedade. Não 

fosse o MST e sua estrutura em rede pelo Brasil a apropriação desse território jamais 

aconteceria. Pode ser verificada esta estrutura pela agilidade das ações e das estratégias 

para a ocupação. Até mesmo na chagada de famílias de várias regiões do Brasil, lembrando 

das 500 famílias que estavam acampadas em Laranjeiras do Sul e vieram para a ocupação 

da sede da Fazenda Sete Mil. Quem organizou estas famílias em Laranjeira do Sul? Quem 

as informou da fazenda Sete Mil? Quem as trouxe à fazenda? Todas estas indagações só 

levam a uma resposta: o MST, conforme a figura 20, demonstra elementos de 

representação simbólica do MST, de posse dos acampados, ao entrarem na sede da 

propriedade.  

 

 

Figura 20: Acampados em manifestação na sede da 

Fazenda. Fonte: D.M (1999).  
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O MST foi o autor da ocupação da Fazenda Sete Mil e também o autor das 

várias territorialidades que se fizeram presentes no período de acampamento. Logicamente 

este acampamento carregava características únicas dos demais acampamentos do MST, 

porém, uma base ideológica e de sustentação de sua organização social ligada a este 

movimento social.  

 

 

4.2. De acampamento à assentamento: a posse da terra 

 

 

Após o controle efetivo do espaço, por meio da ocupação da sede da 

propriedade, o próximo passo seria a legitimação do processo de luta pela terra com a 

posse do território, realizada com a desapropriação da propriedade, ou com outra medida, 

por parte do Estado, que trouxesse a estabilidade definitiva para o confronto MST x 

Proprietário.  

J. M. (2010) destacou que, quando chegaram ao acampamento, pensavam que a 

fazenda já havia sido desapropriada, e realmente uma parte da fazenda já havia sido. O 

INCRA esteve na propriedade para fazer uma vistoria e definiu parte da propriedade como 

improdutiva, porém, quem assinou a vistoria foi o administrador da fazenda e não o 

proprietário, o que deu base para o fazendeiro reverter a desapropriação na justiça. Como a 

desapropriação da fazenda foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, seria necessário 

outra vistoria do INCRA para declarar a propriedade como improdutiva. D. M. (2010) 

explicou que, para outra vistoria, seria necessário que os acampados deixassem a 

propriedade e que todos sabiam que se saíssem não retornariam e toda a luta até aquele 

momento seria perdida. Ainda é mencionado que, na época em que Roberto Requião 

(PMDB) assumiu o governo do Estado do Paraná, este não acatou as ordens de despejo.  J. 

M. (2010) relata que, se executada a ordem de despejo, haveria um grande conflito e que 

neste momento, vinham até a propriedade, grupos da imprensa que perguntavam: “tal dia 

tá marcado despejo, o que vai acontecer?”. E os acampados diziam: “o que vai acontecer 

é que nós não vamos sair”.  

Com o tempo, o acampamento no devir da estabilidade e da desapropriação, 

mantinha uma rotina diária nos barracos, no campo já produzindo, na escola, na igreja, nas 

cidades vizinhas, enfim, os sem-terra já fixados a um bom tempo na propriedade 

estabeleceram uma rotina e a partir desta, uma territorialidade nesta área e com as pessoas 
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de algumas cidades vizinhas também. D. M. (2010) explicou como foi o começo do 

contato dos acampados com as cidades vizinhas:  

 

 

[...] o povo começou a produzir e a movimentar o comércio. Aqui 

fomos pegando o conhecimento do povo, então o povo começou a 

nos dar valor. “Não, eles não estão ali só para bagunça, como a 

imprensa mostra. Eles tão produzindo”. A cidade começou a 

mudar, Godoy Moreira mudou, Arapuã mudou e a gente começou a 

ter apoio da população (D. M., 2010).  

 

 

Em todo o processo de ocupação, segundo D. M. (2010), passaram pelo 

acampamento em torno de três mil pessoas, porém, pela instabilidade, muitas pessoas 

deixaram a propriedade. Muitos ficavam doentes e outros, sem recursos, não tinham como 

plantar e ainda as ameaças de despejo contribuíram para que houvesse uma baixa de 

pessoas no acampamento. A Secretária Municipal de Educação de Jardim Alegre Niusa 

Pavan27 conta como foi o primeiro contato dela com os acampados: 

 

 
A gente estava lá um dia, e de repente soltaram um foguete e logo 

eles estavam todos reunidos e não deixaram ninguém sair. Estava 

acontecendo algo, parece que estavam roubando gado na fazenda, e 

eles queriam saber quem estava fazendo aquilo e porquê. Eles 

desconfiam de tudo (PAVAN, 2011). 

 

 

Pavan (2011) destacou um momento que ela presenciou quando lecionava no 

acampamento. Em suas palavras fica claro a instabilidade do momento no acampamento. 

Neste período havia várias formas de pressão mencionadas pelos assentados para que eles 

deixassem a fazenda, como a situação exposta em que o gado da propriedade estava sendo 

roubado, segundo os assentados, para incriminar o movimento.  

 A segunda localidade que os sem-terra passaram a ter contado foi a cidade de 

Arapuã. Isso aconteceu logo após a tomada da sede da propriedade, que ficava mais 

próxima de Arapuã e com melhor acesso. Então, começaram a se relacionar com as pessoas 

desta cidade, a comprar no comercio local e negociar a produção com cerealistas da 

localidade.  

                                                 
27

 Entrevista realizada com Niusa Pavan, Secretária Municipal de Educação, em 11 de Janeiro de 2011, em 

Jardim Alegre. Concedida a Cleiton Costa Denez. 



109 

 

J. M. (2010) relatou que, no início, para sair do acampamento, tinham certo 

receio, pois até havia um regulamento que não podiam sair sozinhos. Para sair sozinho, era 

necessário pegar um cartão com o coordenador do grupo no acampamento. “Ninguém saia 

sem se identificar e quando voltava, avisava que chegou” (J.M, 2010). 

Segundo a COTRARA (2006), no início de 2004, após levantamentos e estudos 

realizados pelo INCRA, houve a compra da fazenda Corumbataí pela União por um valor 

de R$ 108.000.000.00 (cento e oito milhões de reais), em que se constituiu o Assentamento 

08 de Abril. A entrega da documentação do Assentamento 08 de Abril ocorreu em 

17/12/2004, com a presença do Ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA) Miguel 

Rosseto (PT), Governador Roberto Requião (PMDB), Prefeito Mauro Oriani (PT) e outras 

autoridades (figura 21).  

 

 

 
 

Figura 21: Entrega do Assentamento adquirido pela União em 2004. 

Fonte: D.M (2004).  
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Como o assentamento regularizado pertence à área territorial de Jardim Alegre, 

logo as relações Assentamento e esta cidade passaram a ser maiores, pois coube ao poder 

público do município a responsabilidade por esta população, agregada ao mesmo. 

Para V. B. (2010) a relação do assentamento com a população de Jardim Alegre 

ainda é tímida. Há uma abertura maior por parte do comércio da cidade, porém, com a 

população, em geral, há muito receio. V. B. (2010) destacou, também, que os assentados 

recebem críticas da população de Jardim Alegre em relação ao atendimento que o 

assentamento tem recebido do poder público, como a readequação de estradas  e que seria 

necessário que as pessoas conhecessem melhor a realidade do assentamento.  

Em uma das entrevistas foi destacado que o funcionalismo público de Jardim 

Alegre se sente acuado pelo assentamento, talvez pela cobrança ou ainda pela incapacidade 

de atendimento do município em relação aos moradores do mesmo.  

 

 

As pessoas de Jardim Alegre não gostam do assentamento. Você 

pode conversar com os funcionários. A sociedade em si acaba 

sabendo porque o funcionalismo é muito grande e acaba contanto 

um para o outro na cidade. Poxa vida! Tudo eles têm de graça; tudo 

eles têm na mão.Com as manifestações, como fica o direito de ir 

vir? A gente perde quando eles fazem estas ocupações, como 

fizeram na Prefeitura. E você não tem mais acesso porque eles 

dominam tudo ali. Tudo tem quer ser do jeito deles e agente sabe 

que tem dinheiro de fomento para o assentamento, tem dinheiro 

para a construção de casas... (S. Y.
28

, 2011).  

  

 

Ainda foi destacado que os assentados são atendidos em tudo pelo poder 

público municipal e quando isso não acontece acabam ocupado a Prefeitura para 

reivindicar atendimento. Neste ponto, de aceitação por parte da população de Jardim 

Alegre, há uma divergência: alguns avaliam como bom, outros como ruim e até alguns que 

veem essa repulsa aos assentados como algo cultural, assim como destaca Niusa Pavan: 

“No comércio, acredito que seja bom, porque eles compram aqui. Mas, esse não gostar é 

questão cultural, é um preconceito mesmo, apesar de que já diminui muito”. 

 O MST organizou o processo de ocupação da Fazenda Sete Mil, recrutou 

trabalhadores e utilizou a estrutura em rede que o movimento possui para a territorialização 

na propriedade. Esta etapa foi longa, de 1996, à beira das rodovias da região, até 2004, data 

                                                 
28

 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 11 de Janeiro de 2011, em Jardim Alegre. 
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da aquisição da propriedade pela União. Foram oito anos de espera em baixo de barracos 

de lona para que cerca de 500 famílias tivessem seu “pedaço de chão”. Nesse período 

grande parte dessas pessoas já havia construído uma rede de relações no local, deixando 

marcas materiais e imateriais que constituem territorialidades.   
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5. AS TERRITORIALIDADES DO ASSENTAMENTO 08 DE ABRIL  

 

 
 

Com a territorialização, por meio das territorialidades do MST, em confronto 

com a estrutura territorial anterior, levou à posse efetiva do território após longo processo 

de ocupação e conflitos, que acaba legitimado pelo Estado com a compra da propriedade. 

Nesse processo, desenvolveu-se o confronto às estruturas dominantes do momento, porém, 

sempre há conflitos internos, que em situações com um objetivo maior são deixados de 

lado, como o caso da ocupação, que exigia grande coesão do grupo para enfrentar o 

adversário, por meio de união de esforços.  

Em uma escala macro é possível compreender os conflitos das contradições 

geradas pelo capitalismo: movimentos x estrutura dominante. Por outro lado, é possível 

analisar os conflitos em uma escala micro por meio das contradições e processos internos 

do movimento. Parte-se de uma visão macro de análise a partir do MST e sua organização 

frente ao sistema capitalista e de uma visão micro ao analisar os conflitos presentes no 

cotidiano, nesse caso, no Assentamento 08 de Abril.  

Estes conflitos cotidianos se mostram a partir de territorialidades que são 

produzidas através das manifestações e diversas relações que ocorre no interior do 

Assentamento 08 de Abril. Enfocam-se esses conflitos e essa relação por uma 

fundamentação teórica pautada em um sistema de estruturas e representações territoriais, 

que explica esses processos de forma macro e micro.  

Em um enfoque macroterritorial está o Estado, o MST e o Mercado de 

uma forma geral. Na perspectiva microterritorial se destaca as relações do interior do 

Assentamento 08 de Abril que ocorrem a partir das relações sociais, econômicas e políticas 

que permeiam em seu interior.  

O Estado, através das instituições, o aparato repressivo e ainda a ação do 

capital, pressiona os excluídos do campo, que se organizam em torno do movimento, como 

o MST, resistindo à dominação de forças macroterritoriais. Cria-se, assim, um campo de 

confronto e conjugação de forças para sobrevivência. O MST, através da organização 

política dos processos relacionais, se apresenta como uma territorialidade transformadora, 

com os assentamentos e toda sua estrutura, que redefine o papel de exclusão do sem-terra 

em nova posição na sociedade, organizando-se de forma macro também.  

Com a estruturação do acampamento e com a posse da terra pelos acampados, 

constituindo o assentamento, o sem-terra passou a carregar consigo a história e a marca de 
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um grupo que compartilha.  Essa construção humana cheia de abstrações e materialidades 

sobre o espaço torna-se territorialidade e território. Em Saquet (2009), o território é 

resultado das territorialidades efetivadas pelo homem e, nesse aspecto, as territorialidades 

do MST que organizaram a ocupação da Fazenda “Sete Mil” construíram um território. A 

territorialização é realizada a partir das territorialidades que são sobrepostas a este espaço. 

O espaço físico ocupado pelo assentamento é o mesmo que era ocupado pela fazenda 

(figura 22). Então, o que há de diferente nesse espaço delimitado? Há, justamente, uma 

nova territorialização sobre o mesmo. A partir dessa territorialização os assentados 

trouxeram consigo uma nova dinâmica territorial, tanto dentro como fora deste espaço 

delimitado.  

 

 

  Figura 22: Área territorial do Assentamento 08 de Abril no município de Jardim Alegre 
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Saquet (2009), a partir das reflexões de Dematteis (1997), destaca que no 

território há relações internas e externas, assim, o assentamento está ligado a outros 

assentamentos por meio do MST, como está ligado a acampamentos e a cidades vizinhas 

que mantêm relações com as famílias que o compõe.   

Toda essa articulação em rede faz parte da construção de territorialidades, 

sendo ela relacional e do dia-a-dia, a partir dos diferentes atores, objetos, ações e 

ambientes que se relacionam. Para que ocorresse a territorialização do “08 de Abril”, já 

havia territorialidades em gestação, como destaca Saquet (2009): as territorialidades são 

relações sociais simétricas ou dissimétricas que produzem historicamente cada território.  

As relações construíram a delimitação sobre o espaço ocupado pelo 

assentamento, sendo relações internas e externas, em um campo de força social, econômico 

e político.  Saquet (2009) lembra que a territorialização se constitui e é substantivada por 

diferentes temporalidades e territorialidades que se apresentam multidimensionais, plurais 

e estão em unidades.  

Podem ser ressaltados vários elementos que demonstrem a territorialidade ou 

as territorialidades do Assentamento 08 de Abril. 

 Territorialidade, porque o assentamento, ao reunir os vários processos e 

campos de força do seu interior, reflete a sua homogeneidade e, por hora, a sua 

descontinuidade também. Saquet (2009) lembra que a territorialização é resultado e 

condição dos processos sociais e espaciais, significando movimento histórico e relacional. 

Ao longo do tempo, as formas e os conteúdos do 08 de Abril foram se construindo a partir 

das relações efetivadas nesse espaço.    

As territorialidades poderão ter como resultado a territorialização e, no 

território, serão o conteúdo, que em diferentes campos de força dará uma característica a 

este território, diferenciando-o dos demais e dando-lhe uma homogeneidade. Essas 

territorialidades estarão em constante processualidade, ou seja, elas se modificam com o 

tempo, a partir das contradições e dos vários campos de forças que se relacionam no 

interior e fora do território.  

A partir das desigualdades e diferenças, pode-se trazer para o debate as 

territorialidades do assentamento, demonstrar como elas se constroem por meio dos 

campos de força que as integram. Saquet (2009) destaca que este processo é 

multidimensional e pode ser detalhado através das desigualdades e das diferenças, sendo 

unitária por meio das identidades.  Os campos de força podem ser notados nos diferentes 

processos relacionais, como educação, organização sociopolítica e na forma de produção 
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do alimento e produtos para o mercado, bem como nas configurações que empregam no 

espaço apropriado.  

Um exemplo das configurações sobre o espaço das territorialidades são os 

lotes, sendo que eles alteraram a paisagem da antiga fazenda “Sete Mil”, que anteriormente 

se mostrava homogênea e contínua, agora, com o assentamento, mostra-se diversa e 

fragmentada. Com a distribuição dos lotes, o assentamento se configurou como um grande 

mosaico (figura 23). O loteamento foi organizado pela COTRARA, a serviço do INCRA, 

sendo planejado de forma que cada assentado pudesse ter em torno de 10 a 15 alqueires 

paulistas, dependendo da declividade, do tipo de solo e etc.  
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Figura 23: Divisão em lotes do Assentamento 08 de Abril.  
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Segundo Esterci et al. (1992), o termo lote surgiu no âmbito da burocracia 

brasileira para referir-se a diversas etapas da ação do estado na alocação de populações e 

da resolução de ordem econômica. O Estado tem o papel de organizar e gerir a reforma 

agrária, assim, pode ser observado os vários termos como assentamento, lote, Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento, enfim, existe uma organização técnica por parte do 

Estado, na aplicação de uma política agrária de desenvolvimento social. Porém, este 

modelo carrega consigo uma estrutura que muitas vezes não representa as características da 

população local. Assim, há também organizações sociais que se fazem presentes para que 

ocorra a reforma agrária. No caso do 08 de Abril tem-se o MST, que cria signos e 

representações para a organização do assentamento, como núcleos de base e brigadas que 

formam uma organização colegiada. É o individuo que entre o Estado e o MST cria suas 

próprias representações. Como mencionado por Almeida (2006), o Estado insiste no termo 

lote como forma de explicitar o seu papel como proprietário jurídico da área, porém, 

alguns agricultores constroem o termo sítio, legitimado não pela condição jurídica da terra, 

mas pelo trabalho na terra. Os lotes do assentamento 08 de Abril se fizeram por estas três 

vertentes: 

 

 A conquista da terra organizada pelo o MST e depois na sua 

organização em núcleos de base; 

 Compra da fazenda pela União, que passa a ser proprietária direta 

do imóvel e estipula o INCRA como responsável pelo loteamento; 

 A individualidade de cada família que foi assentada.  

 

 

A configuração do assentamento é a mesma da fazenda (figura 22), porém a 

distribuição dos lotes alterou a organização do espaço, que antes se apresentava 

homogênea. O mosaico de lotes (figura 23) representa as territorialidades que se expressam 

na paisagem do assentamento. “A paisagem, em outras palavras, pode revelar-se como 

uma manifestação empírica da territorialidade” (RAFFESTIN, 2009, p. 35). As novas 

formas presentes no assentamento expressas pela paisagem são diferentes das anteriores da 

fazenda, onde cada lote tem uma característica própria. Isso pela plantação, pelo tipo de 

moradia, pelo acesso e pelo conjunto na territorialidade do assentamento.   

Com os lotes, novos traços surgem como, por exemplo, as estradas que ligam a 

sede do assentamento ao lote mais distante, ou pelo menos o desejo de que a estrada logo 
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chegue. Nos lotes também é apresentada uma diversidade no seu interior: horta, pomar, 

curral, plantação de milho ou feijão. Existe vida neste pedaço de chão, com a família 

presente no local, que vive a partir dele, dando-lhe vida também. Ao analisar a organização 

do lote, pode-se destacar as escalas dos territórios que entrelaçam e se cruzam. Souza 

(2009) usa o termo “nanoterritorios” em que as “fronteiras” englobam uma rua ou um 

trecho de rua, um prédio ocupado por sem teto e etc. No lote, a presença das famílias traz 

consigo territorialidades que se territorializam sobre o lote e constrói ali um território, que 

será fruto de um processo relacional de vários fatores, os quais são lembrados por Raffestin 

(2009) como: ambiente orgânico, ambiente social, ações, programas e outros.  

O Assentado V. B. (2010) explicou como foi a distribuição dos lotes: foi 

organizado um sorteio e cada lote teria em torno de 5 à 10 alqueires, dependendo da 

características do solo, declividade e etc. Os que receberam lotes próximos da sede ficaram 

com a melhor estrutura, perto da igreja, da escola; os que ficaram distantes, acabaram 

isolados. J. M. (2010) destacou que faz pouco tempo que se iniciou a adequação de 

estradas e, ainda, que muitas casas não têm água encanada e nem energia elétrica. Na 

figura 24 está a imagem de um dos lotes que tem uma casa e um caminho ligando a estrada 

principal. É a representação da nova organização da área, em que cada lote carrega sua 

particularidade, espalhando-se pelo o assentamento.  
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Figura 24: Residência de um assentado.   

Fonte: DENEZ, Cleiton Costa (04/02/2008).  

 

 

Raffestin (2009) trabalha com a representação das estruturas territoriais e seu 

esforço está em criar um sistema que demonstre como a estrutura territorial se molda sobre 

o espaço, influenciando e sendo influenciada. O ambiente constitui a matéria-prima sobre a 

qual o homem trabalha, socialmente, para produzir o território que resulta, eventualmente, 

em uma paisagem. 

Em Raffestin (2009), o homem constrói o espaço sobre o ambiente físico. Após 

a aplicação do trabalho e das ações humanas sobre o ambiente ter-se-á uma paisagem 

elaborada por intermédio deste processo. No assentamento pode ser aplicada esta 

abordagem teórica metodológica, sendo que anteriormente havia um ambiente e com o 

trabalho dos assentados sobre os lotes houve uma nova configuração da paisagem. O autor 

propõe uma abordagem para explicar as transformações que ocorrem no processo de 

territorialização, mostrando os mecanismos e seus efeitos nas morfologias espaciais e 

territoriais:  
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A: ator (individual ou coletivo, homem ou coletividade) que 

combina diversos meios para realizar uma ação no ambiente 

inorgânico e/ou orgânico e/ou social.  

Nesse nível de generalização não é necessário distinguir 

precisamente os diversos tipos de atores. É fundamental precisar 

que esta categoria deverá ser identificada com maior detalhe em 

um processo de produção territorial peculiar. 

L
29

: trabalho à disposição do ator. O trabalho humano pode ser 

definido como uma combinação de energia e informação. 

A quantidade variável de energia e informação determina os tipos 

de trabalho (de produção ou invenção). No decorrer da história, a 

segunda sempre foi mais significativa que a primeira. 

M: mediadores materiais, instrumentos diversos e/ou 

imateriais, conhecimento e/ou algoritmos à disposição do ator. 

São todos os instrumentos de trabalho que estão à disposição em 

um lugar e em um momento especifico. Podem existir mediadores 

que não são contemporâneos uns dos outros.   

P: programa do ator. O programa é o conjunto das intenções 

realizáveis e dos objetivos ou metas.  

Por exemplo, produzir um ecossistema rural ou urbano constitui 

um programa geral.  

R: relação efetivada pelo ator com o ambiente geral  

A relação é composta por uma grande variedade de ações 

particulares realizadas com o objetivo de atingir uma meta precisa.  

Sn: ambiente orgânico e/ou inorgânico. 

De acordo com a visão ecológica, o orgânico é assimilável ao 

conceito de biocenose e o inorgânico ao de abiótico; a noção de 

escala deve ser explicitada em cada contexto.  

So: Ambiente social. 

Todos os subsistemas sociais, da economia à politica e à cultura 

estão entre os elementos do ambiente social. 

S: ambiente geral (Sn + So) 

T: território produzido pelo ator no ambiente. 

Ta: conjunto das relações desenvolvidas pelo ator no território 

e territorialidade. (RAFFESTIN, 2009, p. 27/28) 

 

 

As variáveis de Raffestin (2009), para um sistema territorial, devem ser 

relacionadas entre si. Este sistema será aplicado para compreensão do Assentamento 08 de 

Abril. Antes, porém, faz-se necessário aprofundar um pouco mais sobre o raciocínio de 

Raffestin:  

 

 

As características mínimas que o ator deve possuir são fornecidas 

pelas variáveis L, M, P que constituem a tríade fundamental dos 

meios de intervenção no ambiente geral. Esta, projetada através de 

uma relação R do ator A no ambiente geral S, contribui para 

                                                 
29

 A letra “L” representa a palavra “lavoro” que na língua italiana significa trabalho (nota do tradutor).  
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produzir um território T, no qual se estabelece uma territorialidade 

Ta, isto é, um conjunto de relações que permitem satisfazer as 

necessidades da comunidade ou da sociedade. Isso pode ser 

representado pela relação T/Ta. T é a parte material e Ta, a parte 

imaterial (RAFFESTIN, 2009, p. 28).  

 

 

 

Para aplicar a regra ao assentamento foram utilizadas de variáveis da seguinte 

forma: L, M e P são as principais intervenções sobre o espaço.  L é o trabalho aplicado 

sobre o assentamento, a produção, o plantio, a colheita etc. A construção de casas, a divisão 

dos lotes, abertura e adequação de estradas, processo de educação institucional e a 

organização política, são exemplos do trabalho que está à disposição dos atores.  

A variante M são os maquinários ou instrumentos utilizados para a produção. 

Em alguns casos podem ser tratores, colheitadeiras e outros implementos mais 

rudimentares como o arado. Podem ser citados, ainda, os instrumentos que estão a serviço 

do assentamento, como maquinários da prefeitura, a estrutura para água, saneamento 

básico e energia elétrica. Para P, pode-se mencionar a intenção dos assentados que envolve 

a produção nos lotes e como cada família planeja sua subsistência e, ainda, como estas 

famílias em conjunto, produzem o espaço do assentamento. L, M, P (trabalho, materiais, 

programa) com a ação de A (ator, no caso os assentados, o poder publico e o mercado) e 

com a R (relação) sobre o S (ambiente geral - assentamento) dará a forma do T (território) 

e da Ta (territorialidade) do assentamento.  Raffestin (2009) representa T como a parte 

física: o território, e Ta é a parte imaterial: a territorialidade. Abaixo a fórmula descritiva 

de Raffestin (2009) para o sistema territorial proposto. 

 

 

 

 

A(L-M-P) ------------------ R--------------------- S (Sn/So) = T/Ta 

      I                                                                   II            III     

                                    

 

 

Figura 25: Abordagem teórica metodológica de Raffestin para o sistema territorial 

Fonte: (RAFFESTIN, 2009, p.28) 
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A primeira parte da fórmula resume, de modo muito geral, a antro-

pologica (I), enquanto a parte central resume a eco-lógica, a 

bio-lógica e a lógica cultural cristalizada (II). A última parte 

(III) corresponde às relações e interações entre as três lógicas e 

constitui o resultado do entrelaçamento entre território e 

territorialidade (RAFFESTIN, 2009, p.29).  

 

 

No sistema de Raffestin (2009) está explícito que a ação do homem sobre o 

ambiente produz território e territorialidades. No assentamento, estas variantes podem ser 

utilizadas para análise da produção do território e de territorialidades pela formula geral 

antro-pológica (I), a partir das relações culturais, sociais, politicas e econômicas, eco-

lógica, a bio-lógica e a lógica cultural cristalizada (II), por meio do espaço que foi 

apropriado, as condições físicas do assentamento, rios, solo, área... Com a interação de I e 

II há o território e a territorialidade (III) como resultado.  

As variantes para a produção de territorialidade se expressam de várias formas 

no assentamento. Isso ocorre desde o cartaz vermelho que está na secretaria do 

assentamento, no qual está impressa a imagem de Zumbi dos Palmares, até mesmo na 

placa que indica que “aqui” começa um assentamento do MST, o Assentamento 08 de 

Abril, ou então a brigada Zumbi dos Palmares. A territorialidade está presente no salão de 

reuniões, repleto de imagens que são símbolos da resistência utilizados pelo MST, fincando 

evidente a influência que a organização do MST tem sobre o ambiente dos assentados. 

Essas representações fazem parte do imaginário do MST e se materializam no 

assentamento, assim como o lote, que é um termo do Estado, e também, da mesma forma, 

as peculiaridades de cada assentado, que traz consigo uma forma de ser. Os conjuntos das 

variantes antropológicas que, oriundas do MST, do Estado, do Mercado e dos indivíduos 

assentados são responsáveis pelas territorialidades que se relacionam para a produção do 

território do Assentamento 08 de Abril (figura 26). 
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Figura 26: Salão de reuniões do Assentamento 08 de Abril.  

Fonte: J.M (2004) 

 

 

 

Para uma melhor compreensão da produção do território do assentamento, 

serão analisadas algumas atividades que fazem parte do acontecer diário. Nesse sentido, é 

necessário conhecer um pouco sobre os assentados na sua trajetória e modo de ser, diante 

da organização política do assentamento e, ainda, suas perspectivas para o futuro, para 

entender a sua ação na produção de territorialidades. Por meio da análise da educação 

institucional no assentamento é possível compreender a relação que os assentados têm com 

quem vem de fora e a perspectiva de formação para jovens, que é realizada e se inter-

relaciona com o papel dos assentados do MST e do Estado, o que dá forma a um processo 

de ensino peculiar em sua aplicação.   

  “O MST atua intensamente em todas as dimensões da vida humana: política, 

econômica, social, cultural etc., procurando desenvolvê-las” (FERNANDES, 1999, p. 

237). Assim, na organização política do assentamento, há uma forte presença das diretrizes 

do MST, que levou ao processo de territorialização, porém, não produz este território 

sozinho. As relações políticas se constroem internamente pelos assentados e por uma 

organização em rede que já começa pelo assentamento, que é um dos nós de uma rede 
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gerida pelo MST.  

 

 

 

A conquista da terra não é o fim da luta, é sempre um ponto de 

partida. Os sem-terra foram aprendendo na caminhada que quem só 

luta pela terra, tem na própria terra o seu fim. Perder o vínculo com 

a organização dos trabalhadores é cair no isolamento 

(FERNANDES, 1999, p. 76).  

 

 

Para Fernandes (1999), a conquista da terra é mais um ponto de partida na 

caminhada para a reforma agrária e, neste aspecto, o vínculo com o MST é mantido, 

mesmo após a conquista da terra. O MST continua presente na organização de vários 

assentamentos como é o caso do Assentamento 08 de Abril. 

E ainda há a presença do Estado, como já mencionado, no acontecer do 

assentamento: a escola é mantida pelo Estado, pelo município, assim como, os 

atendimentos básicos à população e, neste sentido, o assentamento se produz em um 

processo relacional desses atores.  

 

Os resultados territoriais das interações e relações da antro-

pológica e das exobiológicas, definidas anteriormente, exprimem-

se através dos sistemas dos territórios agrários, rurais, urbanos, 

industriais, comerciais, turísticos e das redes de infra-estrutura 

(estradas, auto-estradas, ferrovias, portos, aeroportos etc). Os 

territórios T/Ta são produzidos pela combinação de elementos 

apreendidos pelos atores nos diversos sistemas que estão a sua 

disposição (RAFFESTIN, 2009, p.30).  

 

 

Raffestin (2009) afirma que os territórios e territorialidades são produzidos a 

partir da combinação de vários elementos e atores, que estão à disposição do sistema. Em 

cada situação há elementos e atores específicos. Para o assentamento, faz-se necessário 

entender estes elementos e atores. Elementos que podem ser compreendidos por meio do 

esquema produzido a partir da abordagem de Raffestin (2009) para o sistema territorial.  
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Figura 27: Sistema Territorial proposto por Raffestin (2009) aplicado sobre o Assentamento 08 de 

Abril. Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa (2011).   

 

 

 

A abordagem de Raffestin (2009), aplicada sobre o assentamento, tem como 

atores o Mercado x MST x Estado, que por meio do trabalho (L), mediadores (M) e ação 

(P) agem com uma ação que é cristalizada sobre o espaço (R), ocorrendo sobre o ambiente 

(S) do assentamento e assim, produzindo o território e as territorialidades (T/Ta).  Ainda na 

fórmula, em primeiro plano, destacam-se as relações antro-pológica (I), eco-lógica, bio-

lógica e a lógica cultural cristalizada (II), com a interação de I e II o território e a 

territorialidade (III).  

Para análise da ação dos atores mencionados no esquema, a discussão se 

pautou no processo relacional que ocorre nas escolas do Assentamento 08 de Abril, na 

produção e na estrutura política. Destacam-se estes três elementos no interior do 08 de 

Abril, por entender como organizações e estruturas mais dinâmicas e por funcionarem a 

partir da correlação da ação dos atores produtores do território e territorialidade. Assim, o 

assentamento 08 de Abril seria resultado da lógica cristalizada destes atores por meio das 

estruturas mencionadas.  
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5.1. O Processo relacional educativo no “08 de Abril” 

 

 

 

Para o desenvolvimento da discussão em torno da educação institucional do 

assentamento, foram realizadas entrevistas com dirigentes do assentamento e professores 

do Colégio Rural Estadual José Martí e com a Secretária Municipal de Educação.   

A educação escolar está presente em todos os segmentos da sociedade e é 

considerada importante para todos. Para os assentados é essencial que seus filhos tenham 

acesso a esta formação e que esta seja utilizada como uma forma de emancipação diante 

das desigualdades sociais.  Assim, já concebida pelo próprio MST: 

 

 

A democratização do conhecimento é considerada tão importante 

quanto a Reforma Agrária no processo de consolidação da 

democracia. Além dos acampamentos à beira de estradas, das 

ocupações de terra e de marchas para pressionar pela 

desconcentração da terra, o MST luta desde 1984 pelo acesso à 

educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis para 

as crianças, jovens e adultos de acampamentos e assentamentos 

(MST, 2011).  

 

 

Uma educação pública, gratuita e de qualidade é o que uma correlação de 

forças tem tentado constituir no Assentamento 08 de Abril. São atores deste processo os 

assentados, os alunos e pais de alunos. O Estado é representado pelo poder público 

municipal que mantém a Escola Municipal José Clarismundo Filho
30

 e pelo governo do 

Estado do Paraná que mantém a Colégio Rural Estadual José Martí
31

. Esta estrutura ainda é 

representada pelos professores e funcionários que estão presentes nas escolas, cuja maioria 

vem de fora do assentamento. Além dos assentados e do poder público, destaca-se a ação 

do MST na gestão das escolas do assentamento, representada pelos dirigentes e pelo setor 

de educação do assentamento, presentes nas decisões das escolas e também no processo de 

ensino aprendizagem.  

 

                                                 
30

 Nome em referência ao primeiro prefeito de Jardim Alegre, José Clarismundo Filho. Escola já existente na 

fazenda antes do assentamento.  

31
 Pensador, filosofo e político símbolo da resistência e independência cubana. O nome da escola estadual foi 

escolhido pelos dirigentes do assentamento. Por meio da escola é possível notar o contraste entre o Estado e 

os dirigentes do assentamento.  
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Desde as primeiras ocupações nos acampamentos surgiu a 

preocupação com a escola para as crianças e para a alfabetização 

dos jovens e adultos. Começaram formando comissões que 

reuniam pais e professores para reivindicar e organizar as escolas 

nos acampamentos e assentamentos (FERNANDES, 1999, p. 

165).  

 

 

No MST a preocupação em relação às escolas está desde o inicio das 

ocupações quando aglomeravam as famílias em acampamentos, surgindo, assim, a 

necessidade de escolas. Em seguida essas escolas passaram a existir também nos 

assentamentos, organizando-se em torno das necessidades do MST. Isso ocorre pela 

organização do MST e, neste contexto, a partir do setor de educação que está presente em 

acampamentos e assentamentos. O MST não tem escolas, mas exerce influência sob as 

escolas que estão inseridas no interior de acampamentos e assentamentos:  

 

Dessa forma, os representantes do MST ligados à educação
32

 são 

veementes ao afirmar que não há “escolas do MST”, mas sim 

escolas públicas situadas no interior dos acampamentos e 

assentamentos do movimento, dotados de inserção na realidade 

escolar, o que exige um trabalho pedagógico vinculado à 

experiência de vida e luta dessa comunidade, o que pressupõe a 

consonância com os princípios da Pedagogia do MST (MARTINS, 

2004, p.75). 

 

 

Assim ocorre no Assentamento 08 de Abril a organização sociopolítica que 

influencia as escolas públicas de seu interior. A Secretária Municipal de Educação comenta 

sobre a organização do assentamento na educação, dizendo que “eles são muito 

politizados. Há um grupo de trabalhadores que são responsáveis pela educação” (PAVAN, 

2011).  

No período do acampamento, quando os sem-terra estavam no retiro do Xaxim, 

as crianças frequentavam a escola de Godoy Moreira. Esse processo, segundo os 

assentados, aconteceu de maneira conturbada pelos conflitos e pelas condições precárias de 

um acampamento. Quando foi tomada a sede da fazenda começou a ser utilizado um 

                                                 
32

 Embora seja um ponto pacífico entre as lideranças do MST no setor educação, vale ressaltar que a 

afirmação efetuada diz respeito a contatos estabelecidos pelo o autor da pesquisa com a coordenadora do 

setor educação do MST no estado do Paraná, de forma indireta e não sistematizada. (MARTINS, 2006, p. 

75). *nota de rodapé. 
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galpão de maquinários como escola, que é utilizado até hoje (figura 28). 

Para o MST, a educação de seus membros é essencial para conhecer o contexto 

que os sem-terra estão inseridos. Assim, em muitos acampamentos há escolas itinerantes 

ou como aconteceu no “08 de Abril”. Para Martins (2004), no MST a educação dos seus 

membros é fundamental para respaldar a luta pela terra e por uma sociedade mais justa. E a 

educação não está apenas na sua forma institucional: 

 

 

O MST em primeira instância, deixa bem claro que a educação não 

se resume às atividades desenvolvidas na escola. Bem pelo 

contrário, um dos elementos constituidores da essência do 

individuo participante, “o ser Sem Terra” 
33

, se dá pela educação 

efetuada no cotidiano da luta pela reforma agrária (MARTINS, 

2004, p. 57).  

 

 

Para o MST, a educação está presente deste o processo de recrutamento das 

famílias na formação de base, para que se compreenda que a luta não está apenas na 

conquista da terra como em Caldart & Schwaab:  

 

 

Quando a organização do MST cria em sua estrutura um Setor de 

Educação, deixa para trás a concepção ingênua de que a luta pela 

terra é apenas pela conquista de um pedaço de chão para produzir. 

Fica claro que está em jogo a questão mais ampla da cidadania do 

trabalhador rural sem-terra, que entre tantas coisas incluí também o 

direito à educação e à escola (CALDART E SCHWAAB, 1991, p. 

86).  

 

 

Para que esse direito fosse cumprido deste o período de acampamento, os 

assentados do “08 de Abril” tem lutado por uma escola pública e de qualidade que atenda 

seus filhos. Segundo a COTRARA (2006), desde 1997, funciona dentro da área do 

assentamento a Escola Rural Municipal José Clarismundo Filho, conquistada pelas 

famílias acampadas, por meio de várias discussões com a Prefeitura Municipal de Jardim 

Alegre.  A Escola José Clarismundo Filho, conforme Martins (2004), era chamada pelos 

assentados de Escola Iraci Salete Strozake (professora do MST in memoriam), ficou 

                                                 
33

 Caldart traz o termo Sem Terra em letras maiúsculas e sem hífen, para se referir ao sujeito social 

constituído na luta pela reforma agrária, o componente da identidade coletiva mencionada na citação. 

CALDART, R. S. Pedagogia do movimento Sem Terra. Petrópolis: Vozes, 2000.  
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denominada de José Clarismundo pela situação burocrática, pois a escola já existia 

legalmente na propriedade de Flávio Pinho de Almeida, atendendo os filhos de seus 

funcionários. O Colégio Rural Estadual José Marti foi criada através das reivindicações 

dos assentados com o apoio da prefeitura de Jardim Alegre, junto ao governo do Estado. A 

escola conta com 358 alunos no ensino fundamental e 180 no ensino médio, sendo 

inclusive, 11 turmas de Educação de Jovens e Adultos, e 29 educadores.  

 No início do funcionamento da escola estadual as famílias ainda estavam 

acampadas próximas à sede da fazenda e havia por parte dos assentados muito receio em 

torno de pessoas de fora do movimento. Por uma questão de segurança, os assentados 

controlavam a entrada e saída das pessoas, por medo de alguma estratégia que pudesse 

colocar em risco a integridade dos assentados. A professora S. L. (2011) destacou sobre seu 

primeiro contato com o assentamento: 

 

 

Quando eu cheguei lá foi um impacto muito grande porque eu 

encontrei a escola funcionando no improviso. Quando começou 

com o ensino fundamental e médio eles tinham uma visão 

diferente, nem queriam a gente lá, pois quando a gente chegava 

eles não queriam nem deixar entrar. A verdade deles era a 

verdade (S. L, 2011).  

 

 

Segundo a professora S. L. (2011), a “coordenação naquela época ficava ali, 

meio que fiscalizando e quando menos se esperava tinha um pai na janela, um pai na 

porta”... Esta situação, como mencionada pelos assentados, era um receio do que poderia 

vir de fora e pudesse prejudicar o processo de luta pela terra em que eles estavam 

inseridos. Até mesmo por posições ideológicas contrárias ao MST e aos sem-terra que 

pudessem ser transmitidas aos filhos dos assentados. A professora S. L. (2011) ressaltou 

que: “atualmente eles não ficam mais lá cuidando, auxiliam a gente bastante com os 

alunos faltosos e outras coisas. A gente leva os problemas até eles e eles ajudam a 

resolver”.  

A escola do assentamento oferece ensino fundamental e médio, funcionando 

em três períodos, em uma antiga garagem da fazenda adaptada para as aulas (figura 28).  
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Figura 28: Escola Municipal José Clarismundo Filho e Colégio Rural Estadual José Marti em 

2011. Fonte: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  
 

 

Para a professora S. L. (2011): “O grande problema é o espaço físico, não é 

uma escola bonita, mas o que as outras escolas têm, ela tem também”.  A comunidade é 

participativa segundo os professores da rede estadual. O diretor do setor de educação 

participa das decisões da escola e as famílias e a organização acompanham o processo de 

aprendizagem. 

Ao entrevistar alguns professores foram constatadas duas linhas de docentes: 

os que se identificam com o movimento e a organização social do assentamento, e outros 

que não se identificam. A professora S.Y (2011) diz não se identificar com a escola do 

assentamento: “na realidade eu não sou muito fã do assentamento não” e que a escola 

deve funcionar sem a interferência da coordenação. Já a professora Gaffo (2011) defende 

uma maior abertura da escola à comunidade e à participação da coordenação nas decisões. 

Ela diz se identificar com o movimento e destaca que “realmente nessa escola só ficam os 

professores que se identificam, os mais elitizados, os “urbanoides” acabam saindo”.  Para 

a professora Gaffo (2011) os professores não se identificam com o assentamento por não 
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haver uma orientação ou uma compreensão sobre a luta pela terra e a proposta do MST em 

relação à educação.  

A professora S. L. (2011) destacou que não concorda com os métodos do MST, 

porém, avalia a presença do assentamento como positiva para Jardim Alegre e região.  A 

professora S. F.
34

 (2011) destaca que, “para mim é muito bom porque se não fosse a 

presença deles eu não estaria trabalhando. Lá nas escolas trabalham mais de cinquenta 

funcionários”.  A professora S. F. (2011) conheceu um pouco do MST na Universidade e 

não tem preconceito em relação ao movimento, pela sua formação universitária que 

propiciou isto e avalia como positiva a presença do assentamento em Jardim Alegre.  

Entre as quatro professoras entrevistadas, a partir da forma de se expressar e 

pelos relatos do dia-a-dia de trabalho de cada uma no assentamento há quatro visões 

diferentes sobre a escola do assentamento. Duas professoras fizeram um discurso mais 

alinhado com o assentamento, uma de forma intensa e outra de forma branda. As outras 

duas demonstraram não concordar com a ideologia do MST e com a atuação de setores e 

dirigentes na escola do assentamento e da mesma forma, uma foi mais conservadora, 

contrária aos métodos e atuação dos dirigentes do assentamento e a outra adotou um 

discurso contrário, porém, de forma mais atenuada.  

Nesse aspecto, há uma multiplicidade de pensamentos dos professores em 

relação à escola, juntamente com a participação direta dos assentados nas decisões e até 

mesmo na administração da escola, o que acarreta em seu processo de democratização. 

Assim, a organização escolar do 08 de Abril é um exemplo da práxis da gestão 

democrática. Muito se tem discutido em relação à gestão democrática da escola na qual 

organismos internacionais têm elaborado uma teorização que sustenta os objetivos do 

capital com aparência de gestão democrática. Agências mediadoras no processo de 

reprodução do capital, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

agem como “intelectuais orgânicos” do capital, provendo ações e estratégias eficazes 

para a consecução de seus objetivos (MARTINS, 2004, p. 30). Esses organismos se 

utilizam de sua estrutura e um discurso de valorização e democratização da escola pública 

para sustentar seus interesses, como em Martins:  

  

 

São várias as roupagens utilizadas pela gestão escolar, no entanto, 

todas elas se propõem, não em subsidiar o ato educativo de 

                                                 
34

 Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez, em 11 de Janeiro de 2011, em Jardim Alegre. 
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humanização, mas o princípio capitalista de manutenção do 

sistema vigente, de acordo com as necessidades de reprodução do 

capital. (MARTINS, 2004, p. 28). 

 

 

O discurso engajado destes organismos em torno da gestão democrática da 

escola tem sido mascarado. Segundo Martins (2004) esse processo tem levado a submissão 

da gestão da escola à logica empresarial. No Assentamento 08 de Abril o processo de 

democratização ocorre por orientação das diretrizes do MST, pois os assentados participam 

ativamente das discussões e da gestão da escola. Mesmo a escola sendo um aparelho 

ideológico do estado, no assentamento, também há expressão dos assentados e do MST, se 

apresentando como uma territorialidade.  

 

 

A democracia, e também a gestão democrática da escola, constitui-se 

num processo, em que elementos como a participação, autonomia, 

coletividade estão presentes em uma atividade, que tem por 

finalidade sintetizar a expressão dos membros integrantes desta ação 

(MARTINS, 2004, p. 38). 

 

 

Por meio das entrevistas realizadas com os professores foi possível observar 

dois grupos na escola estadual do assentamento: um grupo alinhado com os ideais de 

organização do MST e que defende a participação dos assentados e da coordenação na 

gestão e outro grupo que é contrário a esta posição, acreditando que a escola caminharia 

melhor sem a participação ou interferência da coordenação.  

 

 

Existe um grupo de professores que se identificam muito com o 

assentamento e que acha tudo coerente ao extremo, mas existe 

outra ala que acha que às vezes a coordenação se intromete muito e 

acha que algumas medidas da escola devem ser algo apenas do 

professor. Existe essa parcela que ainda não é favorável e é um 

grupo de pessoas que não se identificam com o movimento, são 

urbanoides (GAFFO, 2011).  

 

 

A professora Gaffo (2011) é favorável à participação da coordenação nas 

decisões da escola. Ela se vê como parte do assentamento por se reconhecer com a postura 

de grupos de esquerda e movimentos sociais. Ela conta que nasceu e se criou no sitio e 
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sempre com muita dificuldade, destacando sua identificação com o espaço rural. “Fiz 

curso de historia e tive a oportunidade de conhecer tantas irregularidades que ocorreram 

no estado do Paraná e essas questões me instigaram a compreender os movimentos 

sociais”.  

Há discursos mais pragmáticos, como da professora S.Y (2011) que afirma 

serem poucos os que se reconhecem no assentamento e que a maioria só leciona no local 

pela necessidade, devido às condições de acesso e das instalações da escola: “eu acho as 

condições muito precárias”. A professora diz não concordar com o assentamento, porém, 

lá é seu local de trabalho:  

 

 
Tem professor que vai te responder com falsidade e dizer que 

idolatra aquilo lá, mas é mentira, ninguém idolatra. Tá certo?! Lá é 

meu ganha pão. Se não fosse lá, eu não sei onde eu estaria e é claro 

que gerou muito emprego para muita gente, mas ... (S. Y., 2011)  

 

 

É ressaltado que a escola do assentamento trouxe benefícios a vários 

professores da cidade por aumentar a demanda de alunos e números de vagas. Sem o 

assentamento muitos teriam que procurar trabalho em outras cidades. “Tem professores que 

assumiram a causa do assentamento e se pudessem até moravam lá. São aqueles 

defensores mesmo, mas é uma minoria. Já os outros vão porque precisam até aparecer 

uma oportunidade para vir pra cá (cidade)” (S. L., 2011).  

Sobre a aplicação dos conteúdos em sala de aula, é ressaltado que a escola não 

é diferente em relação às demais, porém, há um controle maior em relação à disciplina dos 

alunos. A professora Gaffo (2011) destaca que: “quando tem caso de indisciplina tem certo 

controle. E assim, se os pais não estão dando conta, tem a coordenação que está lá para 

ajudar a escola”. Todos os professores ressaltam a disciplina e o respeito pelos professores 

como o maior diferencial da escola. Este diferencial só é possível, segundo os professores 

por “existir um controle mais rigoroso devido a participação da comunidade e existe esse 

consenso, a comunidade sempre esta presente”. Nesse aspecto, a autonomia da escola, 

para Martins (2004), reflete pela liberdade teórica, metodológica, de gestão administrativa 

e financeira. Dessa forma se constrói a gestão democrática da escola pública.  
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Uma vez que esta tenha a participação efetiva dos interessados em 

seu desenvolvimento, tendo como horizontes a formação humana e 

atualização sócio-cultural dos indivíduos, planejada e construída 

coletivamente, terá inicio a materialização da escola gerida sob 

suas especificidades (MARTINS, 2004, p. 33).  

 

 

Há esforços por parte da organização do Assentamento 08 de Abril para se 

construir uma escola de forma coletiva a partir da participação da comunidade, juntamente 

com os professores e funcionários da escola. Neste sentindo, ao mesmo tempo em que uma 

parte do corpo docente se sente acuada, pela presença da coordenação, sente-se amparada 

em algumas medidas também. Essas medidas se manifestam, principalmente, com a 

atuação da coordenação para o controle da indisciplina e da evasão escolar. Segundo relato 

dos professores pode ser verificado poucos problemas devido à atuação da coordenação do 

assentamento. “Quando esses alunos estão dando problema é chamada a coordenação do 

assentamento; primeiro chama os pais, não resolve, chama a coordenação” (S. L, 2011). 

“Não existe aluno indisciplinado, é muito raro, surge aluno com dificuldades, e eles 

mandam para a sala de recursos” (S.Y, 2011). “A coordenação trabalha junto com a 

escola, tanto que eles ajudam muito na questão da disciplina. Quando tem um aluno meio 

rebelde eles ajudam a resolver o caso” (S. F, 2011).   

“No que diz respeito ao interior da prática pedagógica pode ser apontada, 

tanto na pesquisa bibliográfica quanto na prática das escolas, pouca compreensão da 

proposta do MST para a educação, por parte dos professores” (MARTINS, 2004, p.102). 

Parte dos professores não compreende o diferencial que há em escolas de assentamento e 

tampouco o processo de gestão democrática que se sustenta na autogestão da escola, a 

partir da comunidade escolar que não está apenas nos professores e funcionários.  

 

 

Não se pode generalizar essa tendência, mas pode se afirmar que 

há uma propensão a práticas tradicionais de ensino, principalmente 

nos professores que atuam nas escolas no interior do MST e não 

estão inseridos nas comunidades, ou ainda, acumulam trabalhos em 

escolas situadas nos assentamentos e acampamentos e nas escolas 

urbanas. (MARTINS, 2004, p. 102) 

 

 

A Secretária Municipal de Educação comentou que os assentados estão sempre 

presentes na escola e a comunidade escolar é muito participativa. Ela avalia esta 
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participação pela organização do MST, que moldou a formação política de participação 

coletiva. “Eles vão para a escola, acompanham o que está acontecendo, dão sustentação e 

agem. Os pais estão sempre por ali. Eles aprenderam a viver no coletivo” (PAVAN, 2011). 

Nesse sentido, a escola democrática deve estar aberta à comunidade para que participe da 

gestão-escolar, como em Martins:  

 

 
O primeiro passo para a democratização da gestão escolar é o 

acesso da população atendida pela escola, aqui entendida como 

pais, alunos, professores e comunidade na administração desta. O 

MST sintetiza essa necessidade de forma bem clara, ao afirmar a 

necessidade de que a comunidade “ocupe” a escola; resgatando o 

verdadeiro sentido de público. Isto implica na participação da 

administração da escola e acesso total da população (MARTINS, 

2004, p. 38).   

 

 

No assentamento sempre há reuniões da coordenação e dos núcleos de base e 

assim, na escola, também há reuniões da direção com pais de alunos. “Os pais se reúnem 

sempre com a direção, ajudam bastante, propõem projetos, ajudam a organizar as 

atividades (S. L., 2011). A professora S. Y. também falou sobre as reuniões, salientando 

que “existe ali sempre uma reunião, que chamam de controle interno, com os pais de 

alunos para levantar os pontos negativos e positivos” (S. Y., 2011). Esse processo de 

participação que ocorre nas escolas do 08 de Abril contribui para a formação institucional 

para uma escola pública e de qualidade e também para a formação social dos alunos. 

“Enquanto movimento social, o caráter educativo desse movimento cumpre dupla função 

educativa, a institucional, enquanto agência escolar e a não-formal, enquanto agência 

educativa política e social” (MARTINS, 2004, p.45).  

Destaca-se, também a preparação dos jovens para que não deixem o campo a 

partir da valorização do assentamento, porém, a maior parte, segundo alguns professores, 

quer deixar o assentamento em busca de uma nova perspectiva de vida na cidade. 

 

A coordenação força medidas para que os jovens fiquem no campo, 

mas eles, na verdade, querem mesmo é ir embora tentar outra vida. 

Acham o assentamento um fim de mundo e nisso existe uma 

contradição. Alguns acabam saindo porque têm mais condição, 

outros veem que não dá pra sair e acabam ficando por ali mesmo, e 

acabam se casando. Tem meninas muito novas que se casam, 

meninas de 15 anos, que até já tem filhos (S. F., 2011).   
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Para a professora S. L. (2011) os assentados temem que os filhos deixem o 

campo em direção à cidade em busca de um sonho, pois a realidade da cidade grande pode 

ser uma decepção para eles. “Eles tinham certo medo do que a gente poderia estar 

passando para os alunos. Eles têm uma ideologia e querem que os filhos fiquem ali. O 

medo é esse, é a gente trabalhar contra o que eles pregam”.  

A professora ainda destaca que “eles querem sair, por exemplo, eles dizem: 

„capaz que a gente quer ficar nesse fim de mundo‟. Eles não querem ficar. Eles querem ir 

embora”. Para a professora S. L. (2011) “uma parte tem ido embora para trabalhar na 

cidade, outros vão para estudar e quando terminam o ensino médio eles querem a chance 

deles”. A professora ainda destacou que uma parte dos jovens fica no assentamento, 

casando muito cedo. As dificuldades presentes para estes jovens e para as crianças, mesmo 

havendo escola no assentamento, ainda são presentes. 

Para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem no assentamento, a partir 

de uma forma institucional, é necessário o transporte escolar, o qual passou a funcionar de 

forma interna desde 2005. Com a distribuição dos lotes muitas famílias ficaram afastadas 

da sede, onde ficam as escolas do assentamento e os demais serviços públicos também. A 

Secretária Municipal de Educação nos informou que o transporte escolar funciona através 

de uma empresa terceirizada. O município não contava com uma frota suficiente para 

atender o assentamento: “Lá tem oito linhas e tem um ônibus que traz as crianças da 

APAE, além do transporte dos professores” (PAVAN, 2011). Existe uma frota de nove 

ônibus de uma empresa terceirizada para realizar o transporte escolar. São oito ônibus 

divididos em duas linhas principais: a da comunidade do Xaxim e da comunidade 

Madalena. Um dos ônibus é para reserva, caso aconteça alguma eventualidade. Existe uma 

organização complexa para que aconteça o transporte escolar de forma regular e mesmo 

assim alguns enfrentam grande dificuldade para conseguir chegar à escola, conforme a fala 

da Secretária: “nós temos linhas de ônibus com mais de 16 km, por isso é tão caro. Ainda 

tem aluno que anda 5 km, para chegar até onde pega o ônibus (PAVAN, 2011). O relato 

sobre alunos que andam cinco quilômetros para chegar até o ponto do ônibus demonstra o 

quanto é difícil a vida de muitos assentados, principalmente aqueles que ficaram mais 

distantes da sede, e a estrutura ainda é precária (figura 29).  
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Figuura 29: Transporte escolar no Assentamento 08 de Abril  
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Essa situação já se mostra na própria escola que funciona em um local 

improvisado e com uma estrutura, mesmo que melhorada, ainda muito precária. É assim a 

situação da maior parte do assentamento em estrutura física, que mesmo recebendo 

recursos do INCRA para a melhoria de estradas, recursos para a construção de casas, 

instalações elétricas, ainda há muito a ser feito.  

Todo esse espaço era uma fazenda tomada pelo vazio, mas quando chegou a 

mobilidade com a presença dos assentados a dinâmica foi alterada por completo. As 

escolas do assentamento têm toda uma dinâmica diferente das demais escolas do 

município. Este diferencial é devido à educação do campo que tem ganhado amplitude nos 

movimentos sociais e órgãos públicos.  As escolas do assentamento funcionam afastadas da 

cidade e apresentam uma quantidade de professores, funcionários e alunos tão grande 

como as que estão na cidade de Jardim Alegre. Estas escolas são até maiores que muitas 

escolas das cidades vizinhas. Segundo a Secretária Municipal de Educação, na escola 

municipal José Clarismundo Filho, há vinte e oito professores, sendo seis do próprio 

assentamento. No total, Jardim Alegre tem oitenta professores. 

Quando questionado sobre a aprendizagem, os professores destacam que os 

alunos têm as mesmas dificuldades que nas outras escolas. “Tem alguns que têm interesse, 

que se destacam, mas a maioria e principalmente os menores têm mais dificuldades” (S. 

L., 2011). Os professores das áreas humanas: história, geografia, sociologia e filosofia 

destacam que os alunos têm uma formação política muito forte. Já alguns dos professores 

das disciplinas de exatas, destacam que, principalmente no ensino fundamental, nos anos 

iniciais, esta formação política “é uma visão restrita de educação, o conteúdo básico no 

primário é escrever, ler e fazer as quatro operações, mas acabam trabalhando só com 

projetos, como: o sem-terrinha, hino do sem-terra, Che Chevara...” (S. Y., 2011).  

Através do estudo elaborado pela COTRARA (2006) foram levantados quais os 

objetivos e princípios para a educação do assentamento: 

 

Desenvolver a visão crítica da realidade;  

Desenvolver a criatividade e curiosidade dos educandos;  

Desenvolver o gosto pelo conhecimento e também pelo trabalho;  

Desenvolver a leitura, escrita e apreender a realidade em que vive 

no contexto local e social;  

Compreensão dos conhecimentos pela prática; 

Despertar os valores em respeito à natureza e ao outro, a 

esperança, solidariedade, igualdade social, companheirismo; 

Conscientizar sobre a importância da luta do MST (pela terra, na 

terra); 

Respeitar as diferenças e a diversidade, resgatando e 
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reconstruindo a cultura camponesa. (COTRARA, 2006, p.100) 

 

 

 

Alguns pontos destacados pelo estudo da COTRARA (2006) demonstram que 

são princípios do MST: o gosto pelo conhecimento e trabalho. Neste sentido, a educação 

deveria formar a partir do conhecimento historicamente construído e ainda privilegiar a 

formação para o trabalho, porém, não o trabalho alienado e sim os assentados como 

sujeitos do seu trabalho voltado à realidade dos assentados, para a agricultura e para a 

produção pautada na agroecologia, como mencionado por alguns assentados. 

 Ainda são destacados os valores a serem formados pelo processo de ensino, 

como respeito à natureza e ao outro, a esperança, solidariedade, igualdade social e 

companheirismo. Estes valores se destacam em contraponto aos valores da sociedade 

burguesa: liberdade, igualdade e fraternidade. 

 A liberdade burguesa se fundamenta no individualismo e, contrapondo-se, o 

destaque é o respeito ao outro, a esperança e a solidariedade. Para a igualdade e a 

fraternidade, que no modelo burguês está restrito a igualdade jurídica, onde todos são 

iguais perante a lei, ressaltou-se a igualdade social e o companheirismo, nos quais o 

objetivo é a busca de uma sociedade mais igualitária para o desenvolvimento a partir da 

educação. 

Outro ponto levantado pela COTRARA (2006) é a conscientização da 

importância da luta do MST (pela terra), nas escolas do assentamento. Nesse sentido 

surgem conflitos, pois muitos professores que trabalham no assentamento não têm uma 

formação para compreensão do MST e muitos são contra as ações do movimento. Então, 

como possibilitar um entendimento da luta a partir da escola, já que são divergentes as 

opiniões dos professores sobre a organização do MST? 

 É necessário considerar que a escola é uma das estruturas do Estado e 

representa a ideologia majoritária da sociedade na formação de seus alunos, que vai de 

encontro à formação para o mercado de trabalho. Este aparelho ideológico, que se utiliza 

de uma doutrinação para formar a partir da necessidade da sociedade e também é o 

utilizado pelo MST no assentamento. Isso ocorre quando utiliza sua base organizativa para 

formar uma doutrinação baseada nos preceitos da luta pela terra e dos movimentos sociais. 

Na figura 30 destacam-se os elementos simbólicos do MST que se fazem 

presentes nas Escolas do “08 de Abril”. A doutrinação do Estado que acontece na escola 
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entra em choque com a doutrinação do MST que já é feita fora das escolas com o chamado 

“trabalho de base”. 

 

  
Figura 30: Representação Simbólica do MST presente nas Escolas.  

Fonte & Organização: DENEZ, Cleiton Costa (2011).   

 

 

A formação de base do MST juntamente com temas históricos de uma cultura 

de resistência ao sistema capitalista, ressaltando os ícones dessas lutas, faz parte de uma 

doutrinação que tenta se inserir no processo de ensino nas escolas do assentamento. E, 

nesse sentido, surgem os desencontros, com professores que se identificam com essa 

cultura, aqueles que desconhecem e outros que são contrários.  

A educação dos assentados está voltada a compreensão da sociedade. Em 

Martins (2004), a educação deve ser para a preparação de uma geração capaz de lutar pela 

superação dessa sociedade perversa em que vivemos. Assim, o objetivo da educação não é 

atender aos ditames do mercado de trabalho, mas fomentar à compreensão do trabalho de 

forma que não seja trabalho alienado. 

O entendimento da organização social e seus desencontros, como a 

concentração histórica da terra, que é um dos temas do MST, e até os temas 

contemporâneos como a agroecologia, os transgênicos, o agronegócio, fazem parte do 

processo de formação escolar.  

Martins (2004) afirma que a educação de acampamentos e assentamentos tem o 

objetivo de desnudar o processo de submissão da gestão escolar ao capital – que se agrava 

na fase atual do movimento capitalista. E, assim, a educação do Assentamento 08 de Abril 

tem seu princípio no trabalho. Martins (2004) sustenta que o MST tem como base 

consolidar uma educação voltada ao trabalho enquanto princípio educativo, com uma 

proposta além da submissão ao mercado. 
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Nesse aspecto, é ressaltado também o respeito à diversidade e à diferença. Esse 

ponto é mencionado principalmente pelo MST se constituir de forma diferente na 

organização social do capitalismo. O MST é encarado com muito preconceito em relação a 

diferentes segmentos da sociedade, o que foi constatado nas entrevistas e, principalmente, 

quando eles chegaram a Jardim Alegre. É de fundamental importância formar pessoas 

simpatizantes em relação aos movimentos sociais, sendo a formação social uma das 

diretrizes do processo de ensino-aprendizagem que ocorre no assentamento.  

Segundo a COTRARA (2006), foram destacadas, no levantamento realizado 

sobre a educação, as necessidades do assentamento no aspecto físico, sugerindo a 

implantação de infraestrutura escolar, contendo: 

 

 

1 (uma) escola que contemple de pré-escola ao ensino médio, a 

ser construída na comunidade Central. Para que atenda a 

demanda, essa escola deve conter: 30 (trinta) salas de 80 m
2
 

cada para abrigar salas de aula, biblioteca, administração, 

cozinha, refeitório e 1 (um) ginásio poliesportivo e 1(um) 

parque infantil. Duas a três pequenas escolas (definido, a partir 

da distribuição das famílias em seus lotes), que contemplem 

pré-escola e ensino fundamental, a ser construídas em 

pequenas comunidades, que houver demanda e localizar-se 

distante da comunidade Central. Para atender a demanda, cada 

pequena escola deve conter 14 (quatorze) salas de 80 m
2
 cada, 

para abrigar salas de aula, biblioteca e secretaria, cozinha, 

refeitório e um parque infantil (COTRARA, 2006, p.101).  

 

 

Devido à quantidade de alunos e pela necessidade de atendimento de recursos 

básicos, os assentados esperam pela construção de um espaço que possa suprir a demanda 

que o assentamento exige para o setor de educação. O objetivo é levar a educação para 

todos os assentados, mesmo àqueles fora da idade escolar, chegando a extinguir o 

analfabetismo no interior do assentamento. Como em Martins (2004), pode-se dizer que os 

assentados do 08 de Abril tem feito a “ocupação” da escola.  

 

 

Ocupar a escola significa exercer a autonomia/autogestão da 

mesma. Implica efetivar mesmo que a contragosto dos 

representantes do poder público, práticas escolares condizentes 

com as especificidades da realidade comunitária, de acordo com as 

vontades desta, e não de outrem (MARTINS, 2004, p. 77/78). 
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Para Martins (2004), a ocupação da escola se faz com a autogestão promovida 

pela comunidade escolar. Nesse caso, os assentados, que são os pais dos alunos. É 

importante lembrar que a autogestão tem o princípio de promoção do ser humano e gestão 

democrática e que não se constitui como uma finalidade, mas, como um processo 

permanente.  

 

 

Dessa forma, um processo de democratização das relações 

escolares conduz, necessariamente, à perspectiva de 

democratização da sociedade como um todo, ou seja, uma ruptura 

com a ditadura do capital e de todas as relações que coloquem em 

segundo plano a condição de estar coletivo e social (MARTINS, 

2004, p. 111).  

 

 

Ao “ocupar” a escola, esta recebe os princípios que se construíram a partir da 

formação de base que os assentados receberam através do MST, pela convivência nos 

acampamentos e no próprio assentamento. Estes princípios norteadores do MST no 08 de 

Abril contribuíram para as suas territorialidades, assim como o acontecer da escola é 

influenciado e influencia a construção da territorialidade do assentamento. O território 

escolar é mediador das diferentes relações que produzem as territorialidades. 

 

No caso escolar, um projeto que abranja todos os segmentos 

escolares que dê voz e vez à comunidade, que insira os discentes 

enquanto sujeitos e não objetos de uma prática educativa. E, 

sobretudo, que mantenha a função maior de escola: cumprir seu 

papel de atualizador e construtor do saber historicamente 

acumulado (MARTINS, 2004, p. 112).  

 

 

Para Martins (2004), os discentes devem ser vistos como sujeitos e, assim, a 

comunidade escolar buscou esforços para que a comunidade faça efetivamente parte da 

escola. Em relação a outras escolas, a partir do depoimento de professores e autoridades 

das instituições escolares, as escolas do assentamento estão à frente de outras escolas no 

que se refere à participação da comunidade. Assim, as escolas do assentamento podem ser 

caracterizadas como escolas que possuem uma construção de autogestão que envolve a 

comunidade escolar. Estas características são territorialidades do 08 de Abril que se fazem 

a partir dos assentados, das diretrizes do MST e do poder público.  
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5.2. O Processo relacional econômico no “08 de Abril”  

 

 

O assentamento é um espaço político, símbolo de resistência e materialização 

da luta pela reforma agrária. A produção significa a busca da subsistência e de uma vida 

melhor. Nessa perspectiva, entra em questão a viabilidade econômica do assentamento em 

torno de sua organização produtiva, juntamente com as contradições da organização 

política, pautadas nas diretrizes do MST.  

O modelo produtivo agrário brasileiro é construído por meio de correntes 

ideológicas, predominando a política econômica neoliberal. No assentamento há uma 

correlação de forças entre o modelo predominante e o modelo produtivo do MST, que 

oferece os contornos de suas territorialidades. Isso porque estas territorialidades são 

produzidas a partir de vários elementos que convergem no assentamento com um ambiente 

social variado, fruto do contexto histórico que possibilita a materialização das formas de 

produção e subsistência dos assentados.  

É necessário levantar alguns dados materiais sobre o assentamento para 

compreender-se as possibilidades de produção em torno do espaço conquistado, por meio 

da luta empreendida por estas famílias. O momento de luta para a conquista da terra 

possibilitou uma forma de organização pautada em uma política coletiva. Com a 

organização para a produção de mercado se desenvolve o individualismo entre as famílias 

e a desigualdade social, por ser subordinada ao modelo capitalista.  

Segundo dados da COTRARA (2006), dos 13.788,88 hectares, apenas 7.661,60 

são solos agricultáveis, correspondendo a 55,56% do total do Assentamento e, ainda, mais 

3.525,94 hectares que não são adequados a lavouras anuais, mas, podem ser utilizados para 

cultivo de lavouras perenes. Na Figura 31, pode ser verificado o uso e a ocupação do solo e 

como estão distribuídas as áreas de reserva e proteção ambiental, as comunidades, as 

principais vias e a hidrografia do 08 de Abril.  

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

Figura 31: Uso e ocupação do solo do Assentamento 08 de Abril  
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Em estudo da COTRARA (2006), foram levantadas classes da capacidade e 

limitações do solo.  O assentamento enquadra-se nas classes II, III, IV, VI, VII e VIII de 

capacidade de uso das terras (Figura 32). Conforme informações abaixo da COTRARA 

(2006) é possível compreender um pouco de cada classe e as possiblidades e limitações de 

produção do assentamento. 

 

 

Classe II: tem limitações moderadas, necessita de práticas de 

conservação do solo, requer cuidados especiais, como aração e 

plantio em contorno, plantas de cobertura, culturas em faixas, 

controle de água, proteção contra enxurradas advindas de glebas 

vizinhas.  
Classe III: terras próprias para lavoura em geral, mas que, quando 

cultivadas sem cuidados especiais, estão sujeitas a severos riscos 

de depauperamento, principalmente no caso de culturas anuais. 

Requerem medidas intensas e complexas de conservação do solo.  

Classe IV: têm limitações permanentes muito severas quando 

usadas para culturas anuais. Os solos podem ter fertilidade natural 

boa ou razoável, mas não são adequados, para cultivos intensivos e 

contínuos. Usualmente, devem ser mantidas com pastagens, mas 

podem ser suficientemente boas para certos cultivos ocasionais (na 

proporção de um ano de cultivo para cada quatro a seis de 

pastagens). 

Classe VI: terras impróprias para culturas anuais, mas que podem 

ser usadas para produção de certos cultivos permanentes úteis, 

como pastagens, florestas artificiais e, em alguns casos, mesmo 

para algumas culturas permanentes protetoras do solo, como 

seringueira, desde que adequadamente manejadas. O uso com 

pastagens ou culturas permanentes protetoras, deve ser feito com 

restrições moderadas, com práticas especiais de conservação do 

solo.  

Classe VII: estão terras que são impróprias para lavoura, 

apresentam severas limitações, mesmo para certas culturas 

permanentes protetoras do solo, sendo seu uso restrito para 

pastagem e reflorestamento com cuidados especiais. Normalmente, 

são muitos íngremes, erodidas, pedregosas ou com solos rasos, ou 

ainda com deficiência muito grande de água. 

Classe VIII: compreende terras impróprias para serem utilizadas 

com qualquer tipo de cultivo, inclusive o de florestas comerciais ou 

para produção de qualquer outra forma de vegetação permanente 

de valor econômico. Prestam-se apenas para proteção e abrigo da 

fauna e flora silvestre, para fins de recreação e turismo ou 

armazenamento de água em açudes (COTRARA, 2006, p. 53). 
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Figura 32: Classes de Capacidade de Uso em parte do Assentamento 08 de Abril 

Fonte: COTRARA (2006) 

 

 

Conforme informações da tabela 2, pode-se analisar a distribuição das classes 

de capacidade de uso das terras elaborado pela COTRARA, onde a classe II, que seria a 

melhor para a prática da agricultura, apresenta-se com apenas 7,73% do total das terras do 

assentamento. As intermediárias, que há diferentes possibilidades dentro das limitações 

citadas acima, e a classe VIII que foi estabelecida como terras impróprias para o cultivo.  

 

 

 

Tabela 2: Classes de Capacidade de Uso das Terras do 08 de Abril 

Classe Área (ha) Área (%) 

II 1.066,45 7,73 

III 2.237,13 16,22 

IV 3.696,45 26,81 

VI 2.216,16 16,07 

VII 2.757,80 20,00 

VIII 1.814,89 13,16 

Total 13.788,88 100,00 

Elaboração: Pesquisa de campo, COTRARA, 2006 
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Dentro desta variedade de uso das terras elaborado pela COTRARA (2006) e 

ainda pelos diferentes condicionantes, os lotes foram divididos em torno de 15 hectares 

cada um. Ainda segundo a COTRARA (2006), as limitações à mecanização agrícola são 

claras em grande quantidade da área destinada aos lotes, o que exigira a instauração de 

outros sistemas de produção não centrados na produção de grãos. Os condicionantes físicos 

para a produção já representam a realidade que os assentados precisam encarar para 

produzir e sobreviver em meio ao modelo de produção capitalista. Para a COTRARA 

(2006) a produção do Assentamento 08 de Abril está pautada nos seguintes princípios:  

 O assentamento tem o objetivo de produzir de forma que estabeleça um 

contraponto ao agronegócio, privilegiando a pequena agricultura e a diversificação da 

produção para subsistência das famílias camponesas. A COTRARA (2006) entende que é 

preciso avançar na implementação do Projeto de “Agricultura Camponesa”. A COTRARA 

juntamente com o MST em seus assentamentos  tem utilizado o termo camponês para se 

referir aos assentados e ao modelo de agricultura desejado pelo Movimento. Da mesma 

forma que há uma diversidade na forma de compreender o termo camponês, há diferentes 

formas de produção e finalidade no seio do 08 de Abril Desta forma, foram utilizadas 

algumas considerações de Almeida (2006) em relação à agricultura camponesa como base 

para discussão e fazer o contraponto a partir das diferentes realidades que há no 

assentamento. 

Almeida (2006) faz uma abordagem em torno do conceito de camponês que 

será utilizado como forma de compreender a chamada “agricultura camponesa”, isto sem o 

compromisso de esgotar a temática que é ampla e divergente, já que o objetivo é colocar 

uma versão de agricultura camponesa e fazer o contraponto da forma que a agricultura para 

o mercado se produz. Fernandes (2008) ressalta sobre o uso da expressão “camponês” no 

MST: 

 

 

Desde meados da década de 1990 (especialmente por causa da 

fundação da Via Campesina), a expressão “camponês” aparece 

cada vez mais nas falas e nos documentos do MST. Se a expressão 

camponês era estranha na época de sua fundação, hoje é comum 

em acampamentos e assentamentos, reuniões e outros espaços e 

territórios onde o Movimento se manifesta (FERNANDES, 2008, 

p. 75/76)  
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O conceito de camponês está cercado por discussões teórico-metodológicas e 

político-ideológicas. Há três principais correntes, segundo Carvalho (2005): o fim do 

campesinato, o fim do fim do campesinato e a metamorfose do campesinato em agricultura 

familiar.  

A agricultura camponesa mencionada pela COTRARA (2006) é uma forma do 

MST organizar ideologicamente os acampados e assentados para o enfretamento social, 

econômico e político. Pode-se definir, desta maneira, o acampado e o assentado do MST 

como camponeses? Isto varia de acordo com o conceito de camponês que está sendo 

utilizado. Pode-se entender como camponês o assentado que tem sua forma de produzir e 

se organizar a partir das diretrizes do MST, como em Fernandes (2008), que destaca que 

tem se tornado comum o uso do termo nos acampamentos e assentamentos, reuniões e 

outros espaços e territórios onde o Movimento se manifesta.  

O que é necessário entender é que através da correlação de forças que produz 

as territorialidades presentes no 08 de Abril, o que se almeja pelo MST e a ações que o 

mercado emprega neste território produzem diferentes elementos resultantes de ambas as 

ações.  

Dentro do próprio MST há uma correlação e contraposição de forças, esta que 

ocorre a partir do que vem de fora do “08 de Abril”, como o enfrentamento que se fazia ao 

latifúndio, com as mudanças ocasionadas pelo processo de globalização e a política 

neoliberal, o agronegócio se torna o principal alvo de enfretamento. Através da Via 

Campesina as estratégias de enfretamento também se globalizam. Desta forma, o MST, ao 

mesmo tempo em se integra ao mercado, como no caso da criação de cooperativas que tem 

sua formação coletiva, o seu objetivo também é de comercialização do que é produzido no 

assentamento, o que propicia melhores preços aos produtos e, assim, melhores condições e 

qualidade de vida para os assentados. 

 O termo camponês é conflituoso diante das diferentes abordagens ideológicas 

e das diferentes ações que realiza o suposto campesinato. E necessário analisar um pouco 

das ações que ocorrem no 08 de Abril e os resultados destas ações que são produtoras do 

território e territorialidades.       

Em entrevistas concedidas ao INCRA em 2006, assentados contam sobre sua 

trajetória e sua vida na então Fazenda Corumbataí e o modelo de produção adotado em 

seus lotes: 
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O agricultor Amadeu Rosa, 53 anos, e sua esposa, Lúcia Pikarski, 

48 anos, são da região do Vale do Ivaí. Eles trabalhavam como 

arrendatários em Boa Ventura de São Roque e há quatro anos estão 

na Corumbataí. “Temos seis alqueires para o plantio de milho, 

feijão e trigo”. Além de Amadeu e Lúcia, trabalham na lavoura os 

seis filhos do casal (INCRA, 2011, p. 1).  

 

 

Conforme o IBGE, as pequenas propriedades são as que mais produzem 

alimentos: 87,7% das aves abatidas, 91,9% da produção de mandioca, 78,5% da produção 

do feijão, 60,6% da produção de trigo, 76,4% da produção de tomate, 75,3% da produção 

de batata, 85,4% da produção de banana, 97% da produção de uva, 71,5% da produção de 

leite, 77,7% da produção de ovos, 87,3% da criação de suínos, entre outros (cf. IBGE, 

2003). 

O assentado V. B. (2010) comentou que em seu lote a preferência é para a 

diversificação e que não trabalha com a monocultura, até porque há direcionamento por 

parte do MST para produzir principalmente o que é para alimentação.  

 

 

A terra quase toda é plana e tem algumas coisas pra arrumar ainda 

e estou querendo produzir leite, diversificar e mexer com um 

pedaço de café, maracujá, é um pouquinho de cada coisa. A ideia 

não é mexer com um tipo só de cultura, porque a pequena 

propriedade tem que ser diversificada. Tem até uma campanha 

dentro do movimento pra gente produzir um pouco de tudo, 

principalmente comida (V. B., 2010).  

 

 

V. B. (2010) relata que a última cultura que quer trabalhar é a soja, porque 

requer uma grande quantidade de agrotóxicos e, no caso dele, quanto menos utilizar, 

melhor. Também ressalta que esse modelo é melhor para a grande propriedade e exige 

maquinários que ele não possui. No estudo da COTRARA (2006), uma das metas para a 

produção do assentamento é realizar o fortalecimento da agricultura “camponesa/familiar” 

como fração geradora de trabalho e renda. De acordo com o INCRA, a agricultura 

praticada no Assentamento se faz a partir da diversificação para a subsistência e para 

complementação da renda e, a partir disso, ocorre à reprodução das famílias assentadas.  

 

 

Élia Schuster, 53 anos, está há cinco anos na Fazenda Corumbataí. 

Viúva, ela produz feijão, arroz, milho e amendoim para consumo 
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da família, formada por seis filhos e dois netos, e já consegue 

vender o excedente. Para complementar a renda, a agricultora 

também cria duas vacas de leite e galinhas caipiras (INCRA, 2011, 

p. 1).  

 

 

Há uma assistência técnica no assentamento com seis técnicos da Emater, 

sendo que três residem no assentamento. A orientação tem sido no sentido de se diminuir a 

prática do uso de agrotóxicos. Há uma orientação para que a produção esteja fundamentada 

na agroecologia, na produção do leite, com o uso de sementes crioulas
35

, plantio de 

mandioca, maracujá, enfim, uma diversificação na produção e o desapego ao uso de 

insumos. A COTRARA (2006) considera que as limitações à mecanização agrícola são 

claras em grande parte da área destinada aos lotes, o que exigirá a instituição de outros 

sistemas de produção não centrados na produção de grãos.  Embora a COTRARA (2006) 

tenha levantado esta limitação, à produção de grãos como milho e feijão são predominantes 

no assentamento e até mesmo a soja que é uma cultura voltada basicamente ao mercado.  

A maior parte da produção é feita de forma individual. J. M. (2010) comentou 

que o lote é de uso-fruto, não é propriedade dos assentados e que eles não podem vender. 

Pelo fato de não haver a escritura, não há linha de financiamento para lavoura. Nos lotes 

houve um distanciamento físico entre os assentados e os dirigentes. Houve ainda uma 

individualização na produção que está voltada à manutenção das famílias a partir da 

produção para o mercado e acumulação. Cada lote apresenta uma forma diferente de ser 

organizado para garantir a subsistência da família assentada. A seguir imagens de um lote 

que apresenta a diversificação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Sementes crioulas são aquelas selecionadas pela comunidade e armazenadas para, com elas, refazer o 

plantio para a próxima safra. Durante muito tempo, esse era o único método para garantir a reprodução do 

sistema agrícola. Entre as comunidades agricultoras tradicionais, há uma prática de troca de sementes que 

envolvem a criação de vínculos entre as pessoas. Contudo, com a proliferação das sementes geneticamente 

modificadas, essas práticas tradicionais são ameaçadas. (TRINDADE, 2010) 
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Figura 33: Lote do Assentamento visitado em 2 de maio de 2011.   

Fonte & organização: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  

 

 

Como mencionado, a produção é individual e geralmente vendida onde se 

consegue os insumos. Há diferentes graus de desenvolvimento dos lotes. Tem lotes com 

uma maior produção e que estão mais adequadas às necessidades da exigência do mercado. 
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É necessário considerar a questão do desenvolvimento econômico e social neste aspecto. A 

sociedade coloca como padrão um modelo de desenvolvimento pautado na acumulação, e 

se torna um tanto quando difícil pensar em qualidade de vida sem estes padrões. No 

assentamento, assim como a sociedade externa, há diferenças de acumulação, produção e 

desenvolvimento para cada assentado. J. M. (2010) comenta sobre esta situação: “alguns 

já desenvolveram mais, já conseguiram alguma coisa. Agora tem gente que ganhou o lote, 

esta no lote, mas está na mesma situação. Depende de cada um também”. 

Almeida (2006) ressalta que tem se acirrado o discurso em torno da 

necessidade de uma racionalidade econômica aplicada à produção familiar, muitas vezes 

escondida no slogan da viabilidade da “reforma agrária”. Tal viabilidade se sustenta na 

demonstração de que os assentamentos são produtivos, porém, muito tem se mostrado na 

mídia sobre a ineficiência dos assentamentos, sem levar em conta as variantes para a 

possiblidade de desenvolvimento da agricultura dos assentados.   

Há dois objetivos na produção do assentamento: a de autoconsumo, para a 

alimentação das famílias, e a voltada para o mercado. Ambas ocorrem de forma simultânea 

e o assentado produz tanto para sua subsistência como para o mercado com o excedente de 

sua produção, ou produz em seu lote produtos que atente a sua própria família através da 

horta, pomar, criação de animais e para o mercado como soja e feijão que atentem a sua 

necessidade e o que sobra é comercializado. A produção de subsistência atende diretamente 

as necessidades da família nos lotes e também a comercialização para agregar renda a estas 

famílias.  

 

A produção de autoconsumo compreende a produção de grãos e de 

outras culturas base para sua alimentação, e a produção de leite 

enriquece a alimentação dos adultos e crianças. A produção das 

conhecidas “lavouras de renda”, onde entram basicamente a soja, o 

milho e o feijão (COTRARA, 2006, p. 74). 

 

 

D. M. (2010) destacou que tem em seu lote “um pouco de pasto com umas 

vaquinhas de leite, soja, milho... Tem também um pedaço para pomar, horta e as miudezas. 

A gente já plantou trigo, feijão, batata doce e abobora”.  

  Almeida (2006), através da análise já realizada por Marx, sustenta que há 

possibilidade de uma forma de economia alternativa para a agricultura camponesa 

alicerçada em: “M-D-M, mercadoria é convertida em dinheiro para comprar mercadoria. 

Ao contrário da produção capitalista, em que dinheiro é convertido em mercadoria para 
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novamente constituir dinheiro, agora ampliado e expresso em D-M-D” (ALMEIDA, 2006, 

p. 314).  J. M. (2010) explica que alguns assentados desenvolveram na lógica da produção: 

“alguns já conseguiram alguma coisa, desenvolveram mais”.  Existem assentados que 

alcançaram a perspectiva de subsistência e ainda uma sobra através da comercialização de 

suas mercadorias que têm gerado uma renda maior.  

 Há assentados que conseguem chegar a acumulação, outros somente produzem 

para subsistência sem conseguirem acumular o suficiente para uma vida satisfatória e de 

melhor qualidade. Isso ocorre pelas condições dos lotes, distancia das estradas para o 

escoamento, como comenta V. B. (2010): “[...] tem gente que tem facilidade com água que 

é na baixada, mas ai não tem estrada”. Pode-se mencionar até a acumulação anterior, onde 

alguns assentados já tinham maquinários e reservas e outros foram assentados totalmente 

desprovidos da estrutura necessária e continuam sem. Nesta mesma perspectiva, há aqueles 

que têm como resultado a inviabilidade do seu lote. Cada lote tem sua própria dinâmica no 

contexto econômico, com alguns assentados que mal têm conseguido se sustentar. Como 

frisou J. M. (2010) “tem gente que ganhou o lote, está no lote, mas está na mesma 

situação”. Ainda existe situação que D. M. relatou:  

 

 

Tem ano que a produção é boa e o preço dá um bom rendimento, 

em alguns anos a produção é baixa e dá para manter a família 

dentro do possível, e muitas vezes ficam as contas de lavouras 

passadas que devem ser quitadas (D. M., 2010).  

 

 

Assim, em virtude da existência da renda da terra, abrem-se três possibilidades 

de diferenciação aos assentados: há assentados que atuam com a acumulação, outros com a 

reprodução sem a acumulação, porém, há também, segundo relatos, assentados que atuam 

com perda/prejuízo.   

Para Almeida (2006), a “renda camponesa” e não a renda capitalista seria o 

objetivo do assentamento, porém é necessário ressaltar que há diferentes territorialidades 

presentes no “08 de Abril” e que se deve refletir qual a diferença de “renda camponesa”  da 

renda capitalista, já que ambas ocorrem através da comercialização que leva a acumulação. 

Desta forma, o assentado tem se organizado a partir das exigências do mercado para gerar 

sua renda, da mesma forma que há uma organização por parte da Direção do Assentamento 

para que este enfrente o mercado para negociar e melhor se estruturar dentro das táticas do 

mercado na lógica da oferta, procura e concorrência.  
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Há alguns grupos que defendem que a produção das famílias assentadas é para 

subsistência e não para o desenvolvimento econômico que leve ao enriquecimento de 

alguns grupos em detrimento de outros. Porém, há a produção para o mercado, já que esta 

ocorre em sua maioria de forma individualizada e é comercializada de uma forma ou de 

outra. 

 Para Almeida (2006) é necessário se pautar a viabilidade da reforma agrária 

como forma de levar a possibilidade de reprodução das famílias camponesas que não têm 

acesso ao seu meio de produção que não está voltado a atender a produção capitalista da 

lógica de acumulação. Entretanto, o mercado é persistente em suas táticas e todo processo 

de produção está inserido no sistema capitalista quando há uma produção supostamente só 

para a subsistência é necessário se pensar que sempre haverá produtos que são 

comercializados, que vem de fora do Assentamento, como o sal, roupas e diversos 

utensílios. Há, também, o que é produzido e comercializado pelo Assentamento, e assim 

uma relação em rede que se estabelece através do que é de dentro e do que é de fora do 08 

de Abril.  

Os assentados, ao produzirem na lógica da acumulação capitalista, ficam a 

mercê do mercado, por entregar sua mercadoria a preços que não levam em conta as 

condições de produção, apenas o resultado final. Pelas dificuldades com o tipo de solo ou 

falta de estrutura, muitos assentamentos têm encontrado dificuldades para manutenção de 

sua viabilidade econômica.  

Em meio às dificuldades, a produção tem ocorrido para atender o mercado e 

também para atender a subsistência ocorrendo de diferentes formas, desde as tradicionais 

até as formas de produção mecanizada. Assim, há territorialidades e temporalidades 

diferenciadas que se fazem presentes. O MST tem o projeto pautado na agroecologia e na 

produção que se organiza de forma coletiva através das cooperativas, como o caso da 

Cooperativa de Comercialização Camponesa do Vale do Ivaí – COCAVI, no 08 de Abril. 

Entretanto, como já mencionado, a produção ocorre de forma individualizada e de 

diferentes formas, dependendo do grau de acumulação do assentado.  

As famílias assentadas têm a expectativa de uma vida melhor no assentamento, 

e essa expectativa se expressa a partir de uma casa melhor, de aparelhos eletrodomésticos, 

de energia elétrica, água encanada, de insumos e implementos para produzir. Desta forma 

se apresenta o processo relacional econômico produtor de territorialidade no 08 de Abril, a 

partir das trocas que ocorrem em seu interior e por diferentes ações como as orientadas 

pelo MST e as táticas do Mercado. Isso pode ser verificado também a partir do que é 
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produzido no Assentamento.  

A Cooperativa de Comercialização Camponesa do Vale do Ivaí – COCAVI, no 

momento, tem organizado a produção dos assentados para entrega de produtos 

diversificados como abacate, abóbora, arroz, feijão, hortaliças etc., para atender entidades 

do munícipio de Jardim Alegre. E também tem organizado a produção de leite, 

empacotamento de feijão e a produção de açúcar mascavo, agregando valor aos produtos. 

Há o projeto do Governo Federal, através da Companhia Nacional do 

Abastecimento – CONAB, que faz a compra da produção para atender as entidades. O 

valor total da aquisição da CONAB foi de R$ 120.000,00 distribuindo em uma quantia de 

no máximo: R$ 2.196,00 por fornecedor, conforme dados fornecidos pela própria 

COCAVI.  As entidades beneficiadas pertencem ao próprio assentamento, como é o caso da 

Associação de Pais Mestres e Funcionários (APMF) da Escola Rural Municipal José 

Clarismundo Filho que recebeu produtos numa ordem de R$ 34.400, 00 e a Associação de 

Pais Mestres e Funcionários do Colégio Rural Estadual José Martí, que recebeu um valor 

de 37,383,00.  O restante ficou para entidades do município de Jardim Alegre: Associação 

de Pais Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Cora Coralina com R$ 9.637,00, 

Associação de Pais Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Barra Preta com R$ 

9.635,00, Hospital Municipal Jardim Alegre com R$ 9.631,00 e Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) com R$ 9.629,00. Segue tabela com produtos 

fornecidos à CONAB. 
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Tabela 3: Produtos Fornecidos pela COCAVI à CONAB em 2010.  

Produto Total em kg Valor Homologado 

pela Conab (R$) 

Valor Total Final do 

Produto (R$) 

Abacate Manteiga -  700 1.00 700.00 

Abóbora Seca - kg 8,860 0.80 7,088.00 

Abóbora Kabotiá/Moranga -  1,300 0.84 1,092.00 

Abobrinha verde extra - 4,755 0.90 4,279.50 

Aipim/Mandioca - kg 19,532 0.65 12,695.80 

Alface Crespa Média - 858 0.63 1,543.50 

Alho - kg 1,031 4.50 4,639.50 

Almeirão - maço 300g 270 0.70 630.00 

Amendoim com casca 635 3.00 1,905.00 

Arroz beneficiado T2-Pct. 5 Kg fardo de 30 kg 680 1.27 863.60 

Banana Nanica 100 0.90 90.00 

Banana Maçã - 4,166 1.60 6,665.60 

Batata doce comum -  16,338 0.90 14,704.20 

Berinjela Média  100 0.90 90.00 

Beterraba Média Maço  1,180 0.80 944.00 

Bolacha caseira 420 3.30 1,386.00 

Carne suina c/ osso 50 4.50 225.00 

Cebola Branca kg 522 1.00 522.00 

Cenoura Extra  2,747 0.80 2,197.60 

Cheiro verde  maço 400 g 616 0.95 1,463.00 

Chicória/escarola engradado 100 0.80 200.00 

Chuchu Extra  3,430 0.60 2,058.00 

Couve Manteiga maço 400 kg 48 0.72 86.40 

Doces de Banana Pastoso-pote de 1 kg 100 5.50 550.00 

Doce de Abóbora pote de até 1 kg 30 4.00 120.00 

Ervilha Torta  - Vagem  65 4.70 305.50 

Espinafre maço 500 g 25 1.00 50.00 

Feijão cores T 1 e 2 (empacotado) 1,260 1.46 1,839.60 

Feijão preto T 1 e 2 (empacotado) 4,585 1.46 6,694.10 

Inhame  - Taiá  50 1.60 80.00 

Jiló  100 1.85 185.00 

Limão Rosa  2,418 0.80 1,934.40 

Macarrão Caseiro 20 3.30 66.00 

Mamão Formosa Comum Maduro  410 1.00 410.00 

Maracujá Azedo  2,785 2.00 5,570.00 

Mel até 1 kg 400 6.50 2,600.00 

Melado de Cana 540 2.70 1,458.00 

Melancia Redonda kg 12,400 0.60 7,440.00 

Melão 285 1.50 427.50 

Milho para pipoca  1,141 2.00 2,282.00 

Milho verde (com palha) 50 espigas 6,321 1.10 6,953.10 

Ovos  Branco Médio  240 2.00 640.00 

Pão caseiro 910 3.30 3,003.00 

Pé de Moleque 0 4.00  

Pepino Aodai / Salada  3,580 0.60 2,148.00 

Pimentão Extra  100 1.00 100.00 

Quiabo cx 12 kg 1,164 2.00 2,328.00 

Quirera 3,390 1.00 3,390.00 

Rabanete Maço kg 232 0.80 464.00 

Rapadura 50 3.50 175.00 

Repolho Verde Médio -  3,150 0.50 1,575.00 

Rúcula Maço 300 g 105 0.80 280.00 

Salsinha - Salsa maço 300 g 188 0.90 562.50 

Tomate Extra  815 1.00 815.00 

Tomate Cereja  100 2.00 200.00 

Vagem Extra  50 1.50 75.00 

Produto    

Abacate Manteiga -  115,446 TOTAL 120.789,40 

 

Fonte: COCAVI (2010)/Organizado por: DENEZ, C.C (2011).  
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A partir da tabela fornecida pela COCAVI (2010) e figuras 34 e 35 é possível 

verificar a diversificação da produção para atender à CONAB com a produção de 

hortaliças, leguminosas e frutas. 

 

  
Figura 34: Entrega dos produtos produzidos pelos assentados à COCAVI  

Fonte: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  

 

 

 

Figura 35: Salão utilizado para entrega da 

produção e para reuniões do assentamento.  

Fonte: DENEZ, Cleiton Costa (2011).  
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Torna-se explicito, assim, que a produção do assentamento está voltada à 

produção de alimentos, em contraposição à produção que se fundamenta exclusivamente 

na monocultura para a exportação. Da mesma forma que os assentados produzem 

alimentos para o mercado, esses alimentos também são utilizados para subsistência da 

própria família que está no lote.  

Os assentados realizaram o levantamento da produção em 2006 para a 

COTRARA, tendo especificado a produção em relação ao ano anterior (2005), onde foi 

destacado o rendimento total de: 

 

 54 sacas/hectare de soja;  

 33 sacas/hectare de feijão;  

 124 sacas/hectare de milho;  

 19 sacas/hectare de café,  

 17,35 ton/hectare de mandioca;  

 600 kg/ano de mel;  

 1.500 kg de carne de frango e  

 18.000 L/hectare de leite (COTRARA, 2006, p.70). 

 

 

Em documento do INCRA de 2006, referente à compra da propriedade pela 

UNIÃO, está demonstrada a produção do 08 de Abril em 2005: 

 

 

[...] na safra passada, foi de 750 mil sacas de milho, 350 mil de 

feijão, 50 mil de arroz, além de 80 mil arrobas de algodão e 300 

mil toneladas de mandioca (plantada pela primeira vez). As 

famílias também produzem trigo, girassol, melancia, soja e 

amendoim, garantindo assim, a diversificação da produção. A 

venda do excedente produzido na fazenda permitiu a aquisição de 

115 tratores, 26 caminhões e 18 colheitadeiras (INCRA, 2011, p. 

1).  

 

 

A partir da divulgação do INCRA é possível analisar a capacidade de produção 

e de diversificação de culturas, graças às famílias que estão produzindo nos moldes 

apresentados. Esta produção tem sido entregue para cerealistas de Arapuã e Jardim Alegre. 

O proprietário da Cerealista Jardim Alegrense (CEJAL), James José da Silva, 

destacou que grande parte da produção do Assentamento é entregue em sua empresa e que 
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tem se mantido no mercado graças à existência do assentamento. Silva
36

 (2011) destaca 

que “se não fosse o assentamento teria que mexer com outra coisa”. Ainda afirma que: 

 

 

A produção deles é muito boa e eu gosto muito de trabalhar com 

eles, tanto que se não fosse eles eu até fechava. Eles têm poucos 

maquinários, e eu estou cedendo meu maquinário também e eles 

pagam tudo na safra. Arrumo semente, trator, insumos e técnicos. 

Forneço transporte para levar tudo isso, para colher e para escoar a 

safra também (SILVA, 2011).  

 

 

Silva (2011) tem atendido o assentamento e entendido sua dinâmica e a 

importância econômica para Jardim Alegre, pelo menos para sua empresa como o próprio 

relata. Neste aspecto existem várias opiniões de pessoas da cidade de Jardim Alegre. Há 

aqueles que defendem que o assentamento não acrescentou em nada ao município e que 

inclusive causa despesas à Prefeitura, como a situação de conservação de estradas. Porém, 

para outras, como Silva (2011), o assentamento tem sido importante para o município.  

A produção do assentamento se constrói através de uma conjuntura de 

elementos e fatores que se processam através de uma conflitualidade. Essa organização 

produtiva em seu interior constitui territorialidades. Estas territorialidades são resultados 

da apropriação do espaço pelo MST, através dos assentados que o produziram a partir das 

orientações deste movimento. O MST trabalha em favor de uma agricultura que atende a 

subsistência das famílias com o uso da mão-de-obra familiar e que atenda principalmente a 

produção de alimentos, contrapondo à produção que tem o único objetivo de atender ao 

mercado. Neste contexto, o mercado se insere no assentamento através das variadas formas 

de pressão e consumo, atraindo assentados para a produção voltada ao mercado, como o 

plantio de soja.  

O mercado e o MST travam uma disputa na forma de uso deste território, onde 

o primeiro entra com a oferta de insumos, sementes e implementos e a atração a uma 

produção que dê rendimentos. Por outro lado o MST, pela estrutura social criada no 

assentamento, oferece a oportunidade de organização por meio de cooperativas, como o 

caso da COCAVI e de uma organização em rede para melhor negociar seus produtos e 

enfrentar as táticas do mercado.  

                                                 
36

 Entrevista realizada com: SILVA. James José da. Comercialização da Produção do Assentamento 08 de 

Abril. Jardim Alegre, 20 de janeiro de 2011. Entrevista concedida a Cleiton Costa Denez. 
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Além de poder utilizar a estrutura social do MST para a organização da 

produção e sua comercialização, o movimento oferece alternativas da produção para a 

subsistência com o uso da terra para a produção de alimentos para a própria família. A 

partir destas reflexões é inevitável destacar que o MST e o assentamento têm uma 

ideologia que se pauta no coletivismo e que funciona muito bem no enfrentamento e como 

forma de pressionar o Estado para a necessidade da reforma agrária. Por outro lado, o 

mercado utiliza suas táticas e o sistema é eficiente na sua atuação. Nesse aspecto, é 

evidente que a luta continua após a conquista da terra para a resistência dessas famílias, 

para que o assentamento não se torne um exemplo da inviabilidade da reforma agrária por 

meio de seu fracasso econômico.  

A organização política de resistência do MST atua na produção dos 

assentamentos e entra em conflitualidade com o mercado, no embate da apropriação do 

espaço para sua territorialização que pode levar à espoliação dos assentados. O 

assentamento se produz por uma lógica capitalista na produção de seus lotes, porém, com a 

proteção que a organização política dos tempos de enfretamento lhe oferece.  É necessário 

ressaltar que a partir das leituras realizadas o Assentamento é reflexo de diferentes ações e 

que há vários modelos envolvidos, como os fundamentados no coletivismo (MST) e os 

fundamentados na liberdade de mercado que representam diferentes interesses. Os 

assentados têm que se utilizar de ambos, buscando conciliar e contrapor para sua 

sobrevivência e para melhoria das condições de vida. Os modelos utilizados de forma 

doutrinária de nada servem se escravizam o homem e sustentam estruturas que se tornam 

dominantes para manter poucos privilegiados.  

O MST é um exemplo de mudança com a práxis de acordo com as 

necessidades que surgiram em sua trajetória. É um movimento social que se sustenta em 

corrente marxista, porém não dogmático, quando encara a necessidade de se integrar ao 

mercado através de cooperativas para possibilitar melhores condições de vida aos seus 

assentados. Ainda pode ser mencionada a capacidade de se adaptar a globalização, se 

integrando a Via Campesina ou fazendo enfretamento às políticas neoliberais. 

O Assentamento, em sua organização econômica, reflete as diferentes correntes 

que se relacionam em seu interior, sendo que as várias ações elencadas representam os 

processos e elementos produtores de estruturas territoriais.  
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5.3. O processo relacional político no “08 de Abril”  

 

 

A organização sociopolítica do Assentamento 08 de Abril segue os padrões do 

MST, os quais já foram moldados no período de acampamento. O MST se apresenta, nesse 

sentido, como uma macroterritorialidade que apresenta um papel homogeneizador na 

apropriação de espaços para a territorialização dos assentamentos. Já o assentamento se 

configura como uma microterritorialidade que acontece a partir de suas próprias 

manifestações, porém, ela é influenciada pelas macroterritorialidades, em um processo de 

correlação do MST, do Estado e do Mercado. 

O assentamento não se produz apenas pelos assentados e sim pela correlação 

de poderes que está envolvido na constituição de um sistema com vários elementos e 

variantes, que produz as territorialidades e o seu território. Neste sentindo, destacar a 

territorialidade do Assentamento 08 de Abril sem mencionar o MST na sua constituição, 

não é possível, sendo que toda organização política interna do assentamento está 

estruturada de acordo com as diretrizes do MST. O Estado também se insere na produção 

das territorialidades por meio de uma conjugação de forças, assim como no modelo: 

Estado x MST x Mercado = Assentamento. Estes elementos estão presentes em todos os 

assentamentos, porém, em cada deles ocorre de diferentes formas. Tem assentamento em 

que não há a atuação do MST e o papel do Estado é mais forte e assentamentos em que a 

atuação do MST é predominante, alterando-se de local para local. Becker (2001) se 

fundamenta em Lefebvre (1978) sobre “a produção do espaço” pelo Estado: 

 

Após a construção do território, fundamento concreto do Estado, 

este passa a produzir um espaço político – o seu próprio espaço – 

para exercer o controle social, constituído de normas, leis, 

hierarquias. Para tanto, impõem sobre o território uma malha de 

duplo controle – técnico e político – constituída de todos os tipos 

de conexões e redes, capaz de controlar fluxos e estoques, e tendo 

as cidades como base logística para a ação.  (BECKER, 2001, p. 

137).  

 

 

 

O Estado exerce influência sobre o território que controla, por meio de um 

sistema de “conexões e redes”, produzindo o espaço em correlação com outros atores, 

como proposto nesse trabalho. O mercado, entendido aqui como a iniciativa privada 

pautada no sistema capitalista que se sustenta através da oferta e procura nos preceitos 

liberais. Assim há uma “[...] integração do Estado político com a sociedade civil, [...] 
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(BOBBIO. et al. , 2009. P 401)”. O mercado dita a manutenção da subsistência das 

famílias, pois o sistema produtivo impõe normas que influenciam as características que 

terá cada assentamento, havendo uma contradição entre modelo capitalista e a ideologia do 

MST. O estado de direito para Bobbio et al. (2009) está organizado da seguinte forma: 

 

 

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades 

fundamentais como a aplicação da lei geral-abstrata  por parte 

de juízes independentes.  

2) Estrutura material do sistema jurídico: liberdade de 

concorrência no mercado, reconhecida no comércio aos 

sujeitos da propriedade. 

3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as 

políticas reformistas de integração da classe trabalhadora. 

4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição 

de poder (NEUMANN, 1973, apud BOBBIO. et al. 2009, p. 

401).  

 

 

 

A organização do Estado está presente nos assentamentos através de toda a 

organização presente de forma macroterritorial. O Estado está nos serviços básicos de toda 

a organização da sociedade, e no assentamento não é diferente, sendo responsável na 

produção do espaço, como na readequação de estradas, construção de casas, instalação de 

energia elétrica e toda a criação de uma infraestrutura que se produz em conjunto das 

necessidades dos assentados e da cobrança do MST, a partir da coordenação do 

assentamento. 

 A estrutura de Estado se faz presente no assentamento também a partir das 

instituições, como a prefeitura do município de Jardim Alegre e outros órgãos públicos e 

autarquias, representantes dos governos federal e estadual. Através da atuação, conflitos e 

contradições entre estes órgãos públicos, o assentamento e o MST é possível compreender 

a produção da territorialidade do Assentamento 08 de Abril, sendo este o “Ambiente social 

(SO)” que, segundo Raffestin (2009), atua na produção de um sistema, sendo uma das 

variáveis inclusas no modelo de representação da produção territorial.  

O “ambiente social (SO)” do assentamento é formado, como já mencionado, 

pela correlação Estado x MST x Mercado = Assentamento. Esta correlação ocorre pela 

atuação conjunta, contradições e conflitos que produzem o Assentamento 08 de Abril. A 

partir desta correlação, o ambiente social pode ser interpretado como na atuação dos 

assentados em eleições, na organização do assentamento, nos núcleos, nas brigadas e 
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também pela ação do Estado nas mais variadas formas no assentamento.  

O assentamento, internamente, está estruturado em torno das diretrizes do 

MST, organizado em núcleos de produção ou núcleos de base e em brigadas. Essa 

organização possibilita a participação dos assentados nas decisões a partir dos núcleos e 

das brigadas. Com isso é possível discutir as diversas situações coletivas do assentamento, 

a partir de cada núcleo que tem seu representante cuja discussão é encaminhada para as 

respectivas brigadas. Ainda há as reuniões da coordenação com os 59 coordenadores, 

sendo um coordenador de cada núcleo e, ainda, há a direção, que é formada por 22 

dirigentes, sendo um casal de assentados para cada brigada do assentamento. 

Há, também, as assembléias formadas pela instância de decisão máxima em 

que todos participam. Existem ainda os setores de saúde, educação, segurança, cultura e 

outros, que são responsáveis pela organização de áreas específicas no assentamento. Por 

exemplo, o coordenador do setor da educação participa de reuniões da escola levando as 

informações às reuniões da direção do assentamento e também encaminha algumas 

diretrizes do assentamento à direção das escolas.  

 

 

As famílias do assentamento são militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra – MST, desse modo, estão estruturadas e 

organizadas de acordo com o que indica o movimento. A cada 10 

famílias é formado um núcleo de base, de cada núcleo é eleito um 

coordenador que participa diretamente das discussões mais internas 

do assentamento e leva para o restante das famílias pertencentes 

aos seus respectivos núcleos (COTRARA, 2006, p. 63).  

 

 

 

Com o processo de discussão de informação que ocorre entre as várias 

instâncias que estão organizadas no assentamento é possível mantê-lo coeso. Nas figuras 

36, 37 e 38 verifica-se como ocorre as reuniões dos coordenadores e dos núcleos de base. 
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Figura 36: Reunião com os coordenadores dos núcleos pertencentes ao 08 de Abril.  
Fonte: COTRARA, 2006 

 
 

 
 

Figura 37: Reunião nos núcleos do 08 de Abril  
Fonte: COTRARA, 2006 
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Figura 38: Detalhe da reunião nos núcleos do 08 de Abril.  
Fonte: COTRARA, 2006 

 

 

Na figura 39 está representada a forma de organização política e social do 

Assentamento 08 de Abril. Na base estão as 557 famílias assentadas, sendo que cada 10 

famílias formam um núcleo e 5 núcleos formam uma brigada. Nesta organização é 

escolhido um casal que representará a brigada Zumbi dos Palmares
37

 no Estado do Paraná.  

No estado há um agrupamento de assentamentos do MST que forma em torno 

de 32 brigadas estaduais de acordo com informações de um dos dirigentes do 

assentamento. As brigadas estaduais não representam exatamente um assentamento e sim 

uma brigada formada por 557 famílias. O assentamento 08 de Abril forma uma brigada, 

pelo seu tamanho e número de assentados, porém há regiões do estado que são necessários 

3 assentamentos para formar uma brigada. Na Figura 40 foi organizada a representação dos 

                                                 
37

 Os quilombos assim como os assentamentos, eram espaços de resistência. Palmares foi um dos maiores 

símbolos de resistência contra a mais cruel forma de exploração: o cativeiro. Palmares foi o maior quilombo 

formado por um conjunto de povoados socialmente organizados que formou a União dos Palmares. Segundo 

Fernandes (1999), nessas terras os palmarinos cultivavam suas roças de milho, feijão, mandioca, cana-de-

açúcar, criavam galinhas, caçavam e pescavam. Estima-se que, por volta de 1670, perto de 20 mil pessoas 

viviam neste território. Ganga Zumba e Zumbi foram seus principais líderes.  
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núcleos e brigadas de forma territorial, em que um lote é o mesmo que uma família, já que 

é ocupado por uma. Dez lotes formam um núcleo. No mapa, estão representadas as onze 

brigadas no assentamento e como elas são constituídas a partir da exemplificação de um 

núcleo e das demais brigadas.  

 

 

 

Figura 39: Organização sociopolítica do Assentamento 08 de Abril  

Organizado por: DENEZ, Cleiton Costa. (2011) 
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Figura 40: Representação espacial da organização sociopolítica do assentamento  
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Eles têm uma organização que impressiona, principalmente nas 

reuniões. Ali, eles fazem um círculo e cada um que vai falar tem 

que se inscrever, não é assim uma reunião que você está falando e 

outro interrompe. Eles têm esse critério. Têm um organizando 

tudo e analisando todos os critérios que eles falam e todos têm a 

oportunidade de falar, diferente de alguns lugares que aquele que 

fala mais alto acaba tendo prioridade. É impressionante, até a 

gente acaba aprendendo um pouco com eles (GAFFO, 2011).  

 

 

Gaffo (2011) afirma que a organização política do assentamento se apresenta 

de forma disciplinada quando ela compara as reuniões que ocorrem no assentamento com 

as de outras organizações e entidades. Esta organização ocorre na estrutura interna do 

assentamento e se produz de forma externa com as pessoas que os assentados se 

relacionam. 

Na política do município, no estado e até no país os assentados e a coordenação 

demonstra uma simpatia pelo PT, ou outros partidos que se declaram de esquerda. Os 

assentados do “08 de Abril” são eleitores do município de Jardim Alegre e contribuem 

fortemente para as decisões das eleições, pois contam com aproximadamente 2000 

eleitores. Antes da regularização dos títulos, o município de Jardim Alegre não reconhecia 

ou contribuía de qualquer forma com os acampados da fazenda Corumbataí, conforme nos 

conta a assentada J. M. (2010), quando procurava ajuda do prefeito Osmir Braga (PSDB) 

em 2002. 

 

 

Até quando estava o Osmir, não tivemos apoio. Em nada! Nada! 

Nada! Sabe o que é chegar naquela prefeitura precisando de 

alguma coisa pra escola e nada, nada, nada? Ele via a gente chegar 

por uma porta e saía pela outra. Eu fazia parte da equipe e quando 

ele via que encostava o carro que era daqui, a gente ia em grupo 

pequeno em cinco ou seis, três, quatro às vezes, Chegava lá e ele 

corria da gente (J. M., 2010).  

 

 

A assentada J. M. (2010) conta que, neste período, a área da fazenda estava em 

negociação e o movimento não tinha como exigir muito do município, até porque não 

haviam resolvido o problema da área, e ninguém possuía título de eleitor do município.  

Para a regularização dos títulos de eleitor era necessário um comprovante de residência e 

como não havia ocorrido a regularização do assentamento, não havia como conseguir o 

comprovante. Depois de algum tempo a apresentação da conta de energia, J. M. (2010) 
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possibilitou a retirada, na prefeitura, do talão de nota do produtor para cada acampado e, 

assim, regularizar a situação eleitoral de todos, podendo, inclusive, participar da eleição 

municipal em 2004.  

Neste mesmo ano a conjuntura política de Jardim Alegre levou à formação de 

dois grupos políticos: um encabeçado por Natal de Souza André (DEM) e outro por Mauro 

Oriani (PT). Mauro Oriani nos contou como foi o processo para que seu nome chegasse à 

disputa da prefeitura em 2004: 

 

 

Eu era do DEM e pedi filiação ao PT. No começo rejeitaram o meu 

pedido, mas depois acabaram aceitando e coloquei o meu nome na 

prévia. Depois eu vi que o PT sozinho não ganharia a eleição e 

tinha o outro grupo do PMDB da Neuza Pessuti. Nós coligamos e 

eu fui de vice, mas, a Neuza foi impugnada pelo parentesco com 

vice-governador Orlando Pessuti e eu fui pra cabeça. No começo, o 

PMDB não queria aceitar, mas eu ameacei me retirar da campanha 

se não fosse desta forma e o PT deu sustentação. Depois eu fui para 

a cabeça de chapa e o PMDB indicou o vice (ORIANI, 2011).  

 

 

Na eleição de 2004, a direção do assentamento optou por apoiar o candidato 

Mauro Oriani (PT). D. M. (2010) ressaltou que não vota pelo partido e sim pelas propostas 

que melhor se adaptam à realidade do assentamento. Já V. B. (2010) destaca que há um 

comprometimento maior com o PT que apresenta maior afinidade com o movimento. D. 

M. (2010) conta como foi para escolher o Mauro Oriani (PT) como candidato do 

movimento e explica quais critérios foram utilizados: Muitas vezes a gente vota na 

discussão do assentamento. “Se cada um pega um candidato e vota, depois vai procura 

ajuda onde? O assentamento apoiou o Mauro. Se a gente precisa brigar hoje, então vamos 

brigar, se nós colocamos ele lá, nós temos o direito” (D. M., 2010).  Para o movimento 

fazer a opção por determinado candidato ele deve estar afinado com as ideias do 

assentamento e, antes, há uma intensa discussão sobre suas propostas.  

No depoimento de J. M. (2010) há o entendimento que, para o apoio ao 

candidato a prefeito, é como uma troca de favores, porém, esta cobrança do prefeito eleito 

é de forma coletiva e aberta, de acordo com as necessidades do assentamento. Marilu Rech 

(2011), professora da rede estadual, Secretária Municipal de Educação no mandato Oriani 

(PT) e vice-prefeita no mandato do Pe. José Martins (PTB) relatou que as reivindicações 

dos assentados eram em torno das principais necessidades do assentamento e de forma 
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aberta à comunidade, sem envolver interesses pessoais: 

 

 

Se eu disser que eles vieram me pedir alguma coisa fora daquilo 

que era do direito deles eu estaria mentindo. Então, o que eles 

queriam? Eles queriam uma escola! Queriam pelo menos, que 

colocasse janelas e piso no salão em que funciona a escola e é 

natural que isso teria que acontecer. Algo além do que Jardim 

Alegre poderia dar? Não! E sempre foi assim, cobravam uma 

escola de mais qualidade, merenda melhor, melhorias nas 

estradas... (RECH, 2011).  

 

 

Através de alguns diálogos constatou-se que a coordenação não fecharia apoio 

a um candidato que está alinhado com grupos conservadores, isto pelo direcionamento e 

formação de base que eles receberam do MST. Nessa eleição esta posição esteve presente 

no embate entre DEM (Democratas) e PT (Partido dos Trabalhadores) que, inclusive o 

DEM, conforme relatos, não era nem recebido no assentamento. Neste período, os 

assentados não estavam distribuídos nos lotes, mas sim agrupados na sede da antiga 

fazenda e traziam consigo o receio em relação aos que eram de fora do assentamento e a 

grupos que se mostravam contrários ao MST. O DEM nacional carrega uma ideologia 

ligada a grupos reacionários, como empresários e grandes proprietários rurais, logo os 

assentados não aceitaram diálogo com o grupo deste partido de Jardim Alegre. Conforme 

Rech (2011) não se tratava do candidato A ou B e sim da linha partidária de cada candidato 

e naturalmente os assentados fariam a opção por grupos de esquerda.  “Na época, era bem 

mais fechado, só recebiam partido de esquerda, não se trata de ser a Neuza ou o Natal, 

era a linha partidária que tinha que ser de esquerda. Naturalmente eles são alinhados com 

o PT, e isso no Brasil inteiro” (RECH, 2011).  

Oriani (2011) argumenta que no período de campanha, para receber os 

candidatos, os assentados se utilizavam de algumas diretrizes, faziam questionamentos 

sobre as propostas e intenções do grupo político e que o outro grupo não foi autorizado a 

entrar no assentamento.  

O assentado V. B. (2010) falou sobre o processo eleitoral no assentamento 

dizendo que a liderança toma decisão sobre quem apóia de acordo com propostas que 

estejam alinhadas com as necessidades do assentamento, porém, não há obrigatoriedade 

dos assentados votarem no candidato da direção. No período eleitoral há um diálogo com 

os candidatos, porém, não há abertura para comícios e shows onde só o candidato fala e o 
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eleitor fica ouvindo. Este modelo de campanha não é aceito pela coordenação do 

assentamento, pois o candidato deve fazer reuniões onde há uma interação com o eleitor. 

Com a opção por um candidato, pela direção do movimento, leva a entender 

que o voto é controlado dentro do assentamento, porém, segundo V. B. (2010) não há 

obrigatoriedade dos assentados votarem no candidato da coordenação. O que há é um 

diálogo com os assentados com base nas propostas dos candidatos. Até porque não é 

proibida a entrada de qualquer candidato no assentamento e nem há como fazer este 

controle.   

J. M. (2010) se mostrou inconformada com situações de assentados que 

acabaram negociando seu voto em troca de favores pessoais, como combustível, material 

de construção e etc. 

 

Venderam o voto! Vai cobrar de quem? Por isso que a gente vota 

em alguém em que o povo está discutindo, porque não vendemos 

voto. Como que os caras que votaram pra esse vereador que pagou 

em óleo diesel, em material de construção, pagou essas coisas aí...? 

Hoje ele está na Câmara, mas nem olha! Como é que o pessoal vai 

cobrar?  (J. M., 2010).  

 

 

Mesmo com toda a organização e discussão que ocorre em torno das situações 

políticas que estão envolvidos os assentados, o abuso econômico, sobre pessoas que são 

despolitizadas, acontece. No relato J. M. (2010) se demonstrou constrangida por saber que 

pessoas que estiveram envolvidas na chamada questão agrária lutando pelo seu espaço de 

subsistência, têm coragem de trocar seu voto por objetos superficiais. 

No processo eleitoral de 2004, em Jardim Alegre houve participação maciça e 

decisiva por parte dos assentados, como menciona Rech:  

 
A participação deles (assentados) na eleição do Mauro Oriani foi 

muito importante, tanto é que na época, o pessoal do (PMDB) veio 

atrás do partido (PT), e fizeram questão de ficar com o partido, 

mesmo apesar do preconceito, porque eles sabiam que a gente 

tinha esse grupo que sempre estava muito coeso. Essa votação iria 

para o partido, porque eles são muito partidários e isso teve uma 

grande influência para o Mauro ser vice da Neuza (RECH, 2011).  

 

 

 

Para Rech (2011) a atuação dos assentados, até como uma militância em prol 
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da candidatura de Mauro Oriani (PT), foi essencial para a vitória do grupo. Tanto que, 

mesmo havendo um preconceito em torno do assentamento e até mesmo em torno do PT, 

muitas lideranças fizeram questão de ficar com o partido pela fidelidade. 

A maior parte dos assentados, na primeira eleição, optou pela candidatura de 

Mauro Oriani (PT), conforme a direção apontou e Jardim Alegre elegeu o primeiro prefeito 

do PT. Houve mudanças na estrutura política municipal com a presença do assentamento 

em Jardim Alegre, um município pequeno com uma população em torno de 13.000 

habitantes. Há vários traços que podem definir este município como conservador, o que 

pode ser concluído por vários relatos sobre o entendimento do MST em Jardim Alegre: 

“Eles chegaram aqui em 1997, 13 anos depois ainda existe este preconceito. No primeiro 

momento, todo mundo é bandido e que vão levar tudo o que nós temos. É preconceito, 

quando dizem que roubaram as terras” (RECH, 2011).  

Jardim Alegre sofreu mudanças com a presença do assentamento, que ocupa 

aproximadamente metade de sua área territorial e com uma gama de eleitores, que alterou a 

dinâmica eleitoral e as relações de poder nas eleições. 

Embora o prefeito eleito em 2004 fosse do PT e o assentamento tenha 

contribuído diretamente para que ocorresse sua eleição, os assentados cobraram o 

atendimento com reivindicações e pressões nos moldes da organização do MST, fechando 

a prefeitura de Jardim Alegre através de ocupações. 

 O assentamento, neste período, requeria toda uma infraestrutura, com havia 

estradas precárias e algumas que nem existiam, onde vários assentados se encontravam e 

alguns ainda estão isolados em seus lotes com a necessidade de construir pontes, melhorar 

o transporte escolar e outras necessidades. O assentamento era uma fazenda que se 

caracterizava por um vazio populacional e necessitava desta estrutura para seu 

funcionamento. Com a distribuição dos lotes, as 557 famílias se espalharam pela área, 

mesmo sem condições de acesso e infraestrutura básica.  

 O assentado V. B. (2010) destacou que, no início do mandato do prefeito 

Oriani (PT), o assentamento não foi levado em conta, até que a organização do “08 de 

Abril” resolveu ocupar a prefeitura em 27 de fevereiro de 2007. Cerca de mil assentados 

ficaram nos arredores da Prefeitura de Jardim Alegre para reivindicar melhorias nas 

estradas, para o transporte escolar e para o escoamento da safra. Os principais problemas 

que os assentados alegaram foram a situação intransitável das três principais vias de acesso 

do assentamento.  
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Aquela manifestação era principalmente por causa da estrada. 

Todos se assustaram. As pessoas sempre assustam porque nunca 

esperam uma reação. Não estão acostumados com esse tipo de 

processo. Eles vieram várias vezes antes para falar com o prefeito e 

sempre pediam prazos para a ação. Quando falam que vai haver 

determinada ação eles pedem o quando. Eles querem uma data. E o 

seu Mauro não tinha muito entendimento disso. O seu Mauro falou 

que iria até tal dia e não foi, e eles vieram uma segunda vez e 

perguntaram quando, mas não foi!  Aí na terceira, já vieram com 

tudo, chegaram aqui, apossaram-se daqui e só saíram com as 

máquinas junto (RECH, 2011). 

 

 

 

Os assentados só deixaram a prefeitura após o prefeito colocar à disposição do 

assentamento uma patrulha mecanizada, composta por dois caminhões basculantes, uma 

pá-carregadeira e uma retroescavadeira. V. B. (2010) destacou que até a ocupação da 

prefeitura o atendimento ao assentamento foi ignorado. “Ele não acreditava que a gente ia 

ocupar a prefeitura. E a gente falava que o pessoal viria pra prefeitura. Ele achava que a 

gente não viria. Mas quando ele viu que o pessoal foi e estava disposto a ocupar, ele abriu 

mão” (V. B., 2010).  

A direção e os assentados têm como princípio a participação política como 

forma de resolver as necessidades coletivas do assentamento. Porém, isso não acaba com a 

eleição, ela se inicia bem antes das eleições, como mencionado. Eles não tinham o direito 

de participar das eleições, quando acampados, e depois das eleições a reivindicação, a 

cobrança e as pressões para o atendimento das necessidades do assentamento estão 

presentes como uma prática do movimento. Sobre a reação que a estrutura política tem em 

relação à mobilização de massa, salienta Rech: 

 

 

Todo prefeito fica muito bravo, muito bravo mesmo, porque é 

expor ele para mídia, até porque falam assim: é o grupo que elegeu 

ele e agora é o grupo que vem cobrar. Eu particularmente acho 

muito saudável e extremamente certo, inclusive falo que todos 

deviam cobrar seus direitos. E cobraram tudo abertamente (RECH, 

2011).  

 

 

Só eleger quem se identifica e ter um programa de governo que atenda o 

coletivo do assentamento não é o suficiente. É necessário cobrar para que as políticas 
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públicas voltadas ao assentamento aconteçam após as eleições também.   

 

 

Eles vieram aqui e fizeram a manifestação, mas foi assim, tudo 

pacifico, não teve violência e nada disso que são acostumados a 

falar deles. Quando eles vieram foi bom, porque veio a Globo, o 

SBT e outros da imprensa ganhando destaque para agilizar a coisa, 

porque não é só a gente que resolve. Depois a coisa agilizou, 

porque o INCRA liberou os recursos para as estradas, foram 3 

milhões e o estado liberou mais 600 mil e a gente começou o 

transporte escolar lá dentro. Com isso, a gente conseguiu levar a 

escola estadual até lá também (ORIANI, 2011).  

 

 

 

Para Oriani (2011) a ocupação da prefeitura foi salutar, devido à manifestação 

ter chamado a atenção de outros órgãos públicos como repartições do governo federal e 

estadual para as necessidades do assentamento. Ainda destacou que o orçamento da 

prefeitura é escasso para atender todas as demandas e que apoia o movimento em suas 

reivindicações e até mesmo encaminhou tais reivindicações a outras esferas do poder. 

Depois da ocupação da prefeitura a liberação de recursos do INCRA contribuiu para a 

melhoria das estradas e atendimento de parte das reivindicações. Na Figura 41 a ocupação 

realizada na Prefeitura de Jardim Alegre pelos assentados do 08 de Abril, em 27 de Fevereiro de 

2007. 
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Figura 41: Ocupação da Prefeitura de Jardim Alegre  

Fonte: Assentado V.B (2007) 

 

 

 

Sobre a situação pública do município de Jardim Alegre e a sua capacidade 

administrativa em relação ao assentamento, Oriani relatou:  

 

 

Na administração foi difícil porque lá é muito grande 

(assentamento) e precisava de tudo, não tinha estrada, não tinha 

escola, a estrutura não é fácil e é tudo muito burocrático. A 

prefeitura não tinha uma pá carregadeira, então como você faz? 

Tem que atender todo município e a gente não tinha maquinário, 

então, até a gente colocar a prefeitura em ordem... mas, cobrar é 

um direito deles, eles estão certos. A gente quando está fora pensa 

uma coisa, quando a gente entra é outra, é muita burocracia e a 

gente quer o bem do nosso município (ORIANI, 2011).  

 

 

Oriani (2011) destacou que não foi fácil ao assumir a prefeitura de Jardim 

Alegre, “nem telefone havia para fazer ligações. Estava tudo cortado por falta de 

pagamento da antiga administração”. Lembrou, ainda, das necessidades do assentamento, 

que era uma área muito grande para atender e não contava com nenhuma estrutura, bem 

como as dificuldades da burocracia para liberação de qualquer recurso era demasiada.  
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Rech (2011) destacou que houve um bom relacionamento entre o prefeito Oriani e os 

assentados, assim, com o PT também.  

 

A relação com o seu Mauro e o assentamento era muito boa, e o 

partido sempre muito atento e cobrando na gestão do seu Mauro. A 

relação do Partido com o seu Mauro também era boa, ele ouvia 

algumas coisas, algumas questões nem tanto, mas na questão do 

assentamento ele ouvia bastante e o partido sempre muito junto 

assim. Porque quando o partido elege uma pessoa ela não governa 

apenas para o Partido, ela governa para todos, mas aí a gente sabia 

que cada vez que havia uma situação do assentamento e que eles 

não eram bem atendidos o Partido entrava cobrando e ele sempre 

atendeu. Ele abriu escola, ele montou posto de saúde, ele começou 

com este transporte de alunos lá dentro do assentamento que hoje é 

uma coisa muito boa o transporte lá dentro, mas ele atendeu. 

(RECH, 2011) 

 

 

Na eleição de 2008 a Direção do Assentamento optou pela candidatura do Pe. 

José Martins, do PTB, tendo como vice a Professora Marilú Rech do PT. Os assentados 

simpatizavam com a Professora Marilu Rech que sempre manteve um contato mais direto. 

O assentado V.B ressaltou o porquê do apoio à chapa PTB/PT. 

 

 

Na verdade, na questão das propostas não houve muita discussão. 

Quando nós começamos a discutir o ponto das eleições, já estava 

meio adiantado. A Marilu era a candidata do PT e sempre esteve 

com a gente, participando da educação do assentamento, então, 

quase não tinha o que discutir. Nós ficamos com o Padre, pela 

Marilu (V. B., 2010).  

 

 

O Prefeito Mauro Oriani (PT) não foi para a reeleição e os assentados se 

diziam sem opção, por não conhecerem o Padre e haver rejeição ao nome da candidata 

Neuza Pessuti (PMDB). Optaram pelo apoio a candidatura PTB/PT. Segundo Pavan 

(2011), quem construiu a possibilidade de apoio dos assentados à candidatura do Padre foi 

a Marilu porque contava com um bom relacionamento com o assentamento:  

 

 

A Marilu era a pessoa em quem eles confiavam, que eles gostavam. 

No começo o Padre não tinha muita aceitação, mas isso foi porque 

eles não conheciam o Padre e à medida que foram conversando, 

foram conhecendo, foram se entendendo (PAVAN, 2011).  
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De acordo com Rech (2011), durante a campanha, as reuniões políticas 

ocorriam através da estrutura organizacional do assentamento, percorrendo as brigadas, 

conversado com as famílias, em mesas redondas nas quais não somente o candidato falava, 

mas havia um dialogo entre candidatos e eleitores. A chapa encabeçada pelo PMDB não 

recebeu a mesma atenção da coordenação do assentamento, porém, foi aberto espaço para 

que a candidata entrasse no assentamento. Rech (2011) explicou que a coordenação, por 

fazer a opção pela chapa PTB/PT, não usou a estrutura organizacional para convocar e 

marcar reuniões para o grupo do PMDB.  

 

 

Nós passamos brigada por brigada fazendo reuniões com nossos 

três candidatos a vereador do assentamento. Fizemos reuniões até 

nas varandas das casas. Era sempre uma roda de conversa, em que 

eles perguntavam, pressionavam e cobravam, muito bom! A Neuza 

foi recebida também, não da mesma forma, acho que foram feitas 

duas ou três reuniões. Com a Neuza eles fizeram a reunião com os 

chefes de brigadas e não foi tão detalhado. foi mais restrito. Eles 

não convocaram reuniões para a Neuza, e não adianta passar carro 

de alto falante avisando, que eles não vão. Eles só vão se forem 

convocados pela coordenação. Ela os procurou para uma conversa, 

mas eles não quiseram. Eles até abriram para que ela fizesse as 

reuniões, só que ela deveria fazer sozinha. Mesmo assim ainda teve 

uns 30% dos votos (RECH, 2011).  

 

 

Os assentados, na composição PTB/PT, ficaram um pouco divididos, porém, 

contribuíram com a eleição do Pe. José Martins, levando em conta que nesta eleição a 

diferença foi de 18 votos e o Pe. José Martins (PTB) venceu a eleição para prefeito. Pavan 

(2011) mencionou que mesmo dividindo um pouco dos votos, ainda assim o assentamento 

foi decisivo em favor do Padre: “eu acredito que no assentamento 70% votou no Pe. José 

Martins. Foi maciço com o prefeito e realmente contribuiu para que o Padre fosse o 

prefeito”. V.B também comentou sobre a situação: 

 

 

Teve bastante votos  para a Neuza,  porque a gente sabe que na 

campanha rola todo o tipo de coisa, compra de voto, material de 

construção. A gente já sábia que ia acontecer isso. E que sem 

dúvida, pesou o voto do povo, porque foi uma diferença de 18 

votos. Você imagina se a gente não faz um trabalho aqui para o 

Padre, e se a gente não se posiciona, não se alinhando para um 

lado. Noventa por cento (90%) dos votos aqui foram pro Padre. Se 
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a gente deixa em aberto podia dar meio a meio, e a Neuza ia ser a 

prefeita (V. B., 2010).  

 

 

 Nessa eleição os assentados conseguiram eleger um vereador do assentamento, 

dos três candidatos pelo PT, sendo eleito Alfredo Flores. Os assentados consideram 

importante ter um vereador que represente o assentamento na Câmara. Segundo V. B. 

(2010) mesmo sendo vereador, Alfredo Flores (PT) tem o núcleo em que participa e tem 

que cumprir seus deveres, assim como todo assentado. Por ser vereador, ele tem abertura 

para participar em todas as reuniões para informar a coordenação do assentamento sobre as 

decisões do município e para levar até a câmara a posição do assentamento em diferentes 

situações.  V. B. (2010) destaca que Alfredo Flores não é tratado diferente por ser vereador 

e ele tem um papel no assentamento como qualquer outro assentado. 

Os assentados se demonstram participativos em relação a vários setores do 

assentamento e nas reivindicações. Da mesma forma que ocorreu no mandato do Prefeito 

Oriani, os assentados reagiram contra algumas medidas da administração do Pe. José 

Martins (PTB) e ocuparam a Prefeitura novamente no dia 1 de fevereiro de 2010 (figura 

44). Segundo Rech (2011), o Padre tem atendido o assentamento da mesma forma que 

atende o restante do município. De acordo com V. B. (2010) o Padre não acreditava que 

realmente iriam ocupar a prefeitura, mesmo sendo alertado pela vice Marilu (PT), que tem 

uma maior afinidade com o assentamento. Não foi levado em conta o aviso e a ocupação 

ocorreu.  

Os assentados protestavam também sobre uma medida da Secretária Municipal 

de Educação, na escola municipal que funciona no assentamento. A Coordenação 

mencionou que a Secretária tomou uma decisão que consideram autoritária em relação ao 

funcionamento da escola e que a maioria dos assentados não concordava. Para Rech (2011) 

a Secretária levou em conta apenas questões de ordem econômica e muitas vezes estas 

escolhas não levam em conta a ordem social do assentamento. “Ela começou a impor, e 

eles não aceitaram. A prefeitura quer administrar como se fosse uma empresa. Eram 

medidas econômicas e você sabe que na educação não dá pra olhar apenas a parte 

econômica” (RECH, 2011).  

A secretária explicou que seguia as orientações do Núcleo Regional de 

Educação e o que ocorreu na escola do assentamento foi feito em outras escolas do 

município, não levando em consideração a particularidade da escola do assentamento.  



179 

 

 

 

Aconteceu o seguinte, eu coloquei as turmas de primeira a quarta 

série de manhã, porque é assim em todo município e eu não queria 

voltar atrás, o prefeito não queria voltar atrás, e eles vieram na 

frente da prefeitura até voltar. Resolveu a situação por causa da 

pressão deles, se não tinha ficado do jeito que estava, até porque, a 

gente estava seguindo ordens do núcleo, a gente é vinculado ao 

núcleo porque nós não temos um sistema de educação e a gente 

fica subordinada a essa estrutura (PAVAN, 2011).  

 

 

Na figura 42 a Coordenação dos assentados recebida no gabinete do Prefeito 

Pe. José Martins (PTB) em 1 de Fevereiro de 2010. 

 

 

Figura 42: Coordenação dos assentados no gabinete do Prefeito. 

Fonte: MST (2010)  

 

 

Após a ocupação da prefeitura, segundo V. B. (2010), o prefeito tornou-se mais 

prestativo, pois os assentados consideram seu trabalho bom em todos os sentidos. O 

prefeito José Martins já esteve presente no assentamento para reuniões, montando, 

inclusive, uma equipe com os assentados para negociar junto às secretarias de estado 

melhorias e projetos para o assentamento. A secretária de educação destacou que é 
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importante a organização dos assentados e suas reivindicações: 

 

 

Eles são muito politizados e de uma forma diferente de nós, porque 

falamos o que queremos, falamos o que precisamos, eles agem. 

Eles pedem para você uma vez, duas vezes, três vezes, se você não 

fez, eles agem. Aí eles vão para a porta da prefeitura e ficam lá, é 

uma coisa de louco. Se você senta com eles pra conversar e colocar 

pra eles toda a discussão, ai não dá problema. A gente está tão 

acostumado a lidar com as outras escolas de uma forma funcional, 

vai lá pra fazer o mesmo e não funciona (PAVAN, 2011).   

 

 

 

Para Pavan (2011) é necessário manter um diálogo junto aos assentados, 

através da coordenação do assentamento, para que os processos de decisão sejam tomados 

em conjunto com o poder público. Atender o assentamento de forma rígida e sem levar em 

conta as especificidades desta comunidade compromete este diferencial que ela possui e 

gera conflitos. Estes conflitos, porém, do ponto de vista dos assentados, são importantes e 

necessários por demonstrar a sua capacidade de mobilização e articulação para as 

reivindicações necessárias.  

Para alguns moradores de Jardim Alegre estes conflitos perturbam a ordem e as 

reivindicações para melhorias no assentamento incomodam, alegam que as exigências dos 

assentados são muitas, diante das possibilidades do município como relata a professora S. 

Y.: 

 

Por que tem que arrumar só a estrada deles enquanto tem gente que 

aqui paga para arrumar carreador e maquinário fica quatro ou cinco 

meses lá? Saúde, por que lá tem um carro só pra eles? Tá certo, é 

longe, tem lugar lá que nem trator chega, mas também foi uma 

opção de vida deles. Eles que quiseram viver desse jeito (S. Y., 

2011).  

 

 

Para Pavan (2011), o argumento é de pessoas que não conhecem a realidade do 

assentamento e o contexto de vida dos assentados, que é de uma vida de dificuldades e de 

luta para a sobrevivência.  
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Tem uma conversa assim: “tudo é para assentamento, tudo é para o 

assentamento”. Não conhecem como é o trabalho deles, não sabem 

o que foi o sofrimento deles. Até fome eles passaram. Tem famílias 

que são muito pobres mesmo e eles não têm como tocar a roça e 

tem alguns que não têm uma mínima estrutura. É uma judiação 

mesmo, para escoar a produção até sair nas estradas, é muita luta. 

Luta mesmo para sobreviver! (PAVAN, 2011) 

 

 

 

Para a professora S. L. (2011), quando os assentados começaram a fazer 

manifestações e até ocupar a prefeitura havia uma rejeição muito grande, mas era 

necessário a cobrança dos assentados. Segundo S. L. (2011) ainda seria importante que a 

sociedade em geral se organizasse para que houvesse uma cobrança da mesma forma que o 

MST faz para reivindicar as necessidades como educação, saúde e moradia. “Eles tentam 

conseguir pelo diálogo, não conseguem, partem para esse lado. Eles vieram 

pacificamente, ocuparam, não quebraram nada. Se todo mundo fizesse desse jeito iria 

melhorar, haveria uma mudança” (S. L., 2011).  

Para S. L. (2011) a vitória nas eleições do Pe. José Martins ocorreu graças aos 

assentados e destaca que, pela organização do assentamento, as eleições municipais podem 

ser influenciadas. Porém, pode ocorrer uma rejeição ao candidato que receber apoio do 

assentamento por parte de algumas pessoas de Jardim Alegre.  

 

 

Eu avalio que o Padre ganhou por causa do assentamento. E acho 

que eles têm um peso muito grande mesmo em Jardim Alegre. O 

candidato que eles fecharem, ganha a eleição. Existe uma rejeição 

do pessoal da cidade contra o pessoal que fechar uma candidatura 

com o assentamento, pode ocorrer essa rejeição, mas eles têm 

muito peso numa eleição (S. L., 2011).  

 

 

 

Para S. Y. a rejeição é muito grande em relação ao assentamento e a população 

da cidade dificilmente votaria em um candidato apoiado por eles. Apesar da organização, a 

coordenação não exerce tanto poder sobre os assentados e os resultados das eleições já não 

são influenciados como antes.  

 
 

Na questão política pode ter certeza que quem tiver o apoio do 

assentamento só vai ter os votos deles.  Então, a cidade não está 

vendo mais com bons olhos. O IBGE fez um novo levantamento e 

a população de Jardim Alegre pode cair umas duas mil pessoas. E 
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agora como que vai bancar esse povo lá? E eles não são mais 

assim, em que todo mundo vota em um só, quando era 

acampamento sim, agora, que cada um foi para o seu lote e cada 

um tem uma vida própria...  (S. Y., 2011). 

 

 

Para Rech (2011), existe um peso do assentamento para as eleições municipais, 

mas há uma rejeição por parte de algumas pessoas pelo preconceito que têm da ideologia e 

organização do assentamento em Jardim Alegre. “O peso do PT em Jardim Alegre se deve 

ao assentamento, porém, há uma rejeição por parte de algumas pessoas que sabem que há 

uma ligação entre o PT e o assentamento” (RECH, 2011).  

Para Pavan (2011), as pessoas não têm uma perspectiva e uma formação 

social para compreender a realidade do assentamento. O assentamento requer toda uma 

estrutura. Essa é a razão das manifestações e da cobrança que muitos dizem ser exagerada 

por parte dos assentados. Pavan (2011) ainda lamenta pelas pessoas que não 

compreendem que os assetados realmente estão trabalhando e produzindo.  

 

Arapuã queria o assentamento. Todos queriam o assentamento para 

eles. Eles dão gastos, mas também dão um retorno. O problema é 

que as pessoas não têm uma visão social para lidar com eles.  E por 

isso que dá muito problema, porque eles estão ali para trabalhar 

mesmo. É uma pena não ter uma estrutura para atendê-los melhor 

(PAVAN, 2011).  

 

 

As pessoas da cidade de Jardim Alegre ao serem questionadas sobre a força do 

assentamento, no aspecto político, concordam que cada vez mais haverá maior abertura. 

Com a distribuição dos lotes, fazendo um processo de dispersão dos assentados e cada um 

produzindo o seu sustento, segundo os entrevistados, não haverá como a coordenação 

influenciar tanto os assentados e assim também o poder político de influência da direção 

sobre os assentados aos poucos será enfraquecido. Para Pavan (2011), “eles vão perder 

muito poder, porque cada um foi para seu lote cuidar da sua vida e não vão ter mais tanto 

controle mesmo”. Para S. L. (2011) “vai se abrir mais porque antes, eles controlavam 

tudo, eles tinham um poder muito forte”. S. Y. (2011) concorda com as demais sobre a 

abertura que tem ocorrido após a distribuição dos lotes: “já mudaram muito, eles não têm 

mais aquele controle sobre assentamento, eles estão perdendo a força”. 

A organização social do assentamento é reflexo da macroestrutura do MST que 

se estruturou em quase todo território brasileiro e também influencia o espaço apropriado 
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pelo “08 de Abril”. Nesse aspecto, a organização política do MST e sua correlação com as 

estruturas políticas regionais que envolve o assentamento produziram territorialidades. 

Estas territorialidades se caracterizam com a organização em brigadas e setores, que 

estruturam o assentamento social e politicamente de forma interna. Esta organização 

interna permite a articulação de uma política de enfretamento e reivindicações em torno 

das necessidades do assentamento. Mobilizações que se expressam a partir de diferentes 

campos como a mobilização e a ocupação de prédios públicos que os assentados já 

promoveram várias vezes na Prefeitura de Jardim Alegre e até no núcleo Regional de 

Educação de Ivaiporã.  

A organização e a expressão massiva do assentamento têm influenciado as 

estruturas de poder no município de Jardim Alegre por meio dos enfrentamentos. Esses 

enfretamentos estão presentes na expansão das ideologias do assentamento que ocorrem 

inclusive nas eleições na tentativa de eleger representantes do 08 de Abril para a Câmara 

de vereadores e para a Prefeitura. Por meio das eleições municipais, a estrutura 

organizacional do assentamento tem utilizado a quantidade expressiva de assentados para 

fazer valer a expressão e o direcionamento do assentamento nas diretrizes do MST. 

Dessa forma, apresentam-se como territorialidade política do assentamento o 

direcionamento de esquerda e uma organização pautada na coletividade que se desdobra 

em alianças com o Partido dos Trabalhadores em Jardim Alegre, partido que só ganhou 

expressão no município após a presença dos assentados na condição de eleitores do 

município. É necessário lembrar ainda que a participação direta dos assentados nas 

eleições é uma etapa considerada importante, porém, a cobrança se faz presente após os 

embates eleitorais. 

A expressão política do assentamento se dá pela fidelidade dos assentados e 

também pela organização e estratégia que são frutos do período de mobilização para a 

conquista da terra. Esta expressão é também geradora de conflitos e principalmente na 

cidade de Jardim Alegre onde pessoas que têm uma posição radicalmente contra ao 

assentamento e a ideologia política do MST.  

A territorialidade política do assentamento não ocorre apenas por meio da 

orientação do MST, como em outras discussões, ela sofre influência de atores econômicos 

e públicos. Assim, o Mercado e o Estado estão presentes junto ao assentamento, 

organizando-o politicamente a partir de suas perspectivas, assim como faz o MST. O 

mercado atua no desarranjo político que o MST constrói em torno da coletividade, já que o 

sistema se estrutura a partir de uma produção individualista. Atua também na desagregação 
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do assentado que tem que se adaptar à forma de produção capitalista e corre o risco de ser 

tragado por ele. O MST, nessa perspectiva, trabalha para organizar os assentados para o 

enfretamento do mercado com a formação de cooperativas, para agregar valor à produção 

dos assentamentos e negociar preços mais justos. O Estado, da mesma forma, atua no 

interior do assentamento como na escola, ou na organização do assentamento, em lotes e 

outras estruturas que são criadas e mantidas pelo poder público no “08 de Abril”. Desta 

maneira, o MST também faz frente ao poder público, ocupando instituições como a escola.  

O assentamento é resultado dessa correlação de forças que produz suas 

características sociais, que se expressam por meio de sua organização interna, pautada no 

MST, nas instituições públicas presentes no 08 de Abril, em Jardim Alegre, ou estruturas 

públicas que influenciam os assentados de forma direta ou indireta. E, ainda, por meio do 

mercado ou sistema capitalista, que se articula atingindo os assentados de forma individual 

em seus lotes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa vários questionamentos surgiram a partir 

dos pressupostos: o que são as territorialidades do 08 de Abril e como são produzidas; 

quem produz estas territorialidades; e qual o objetivo de cada ator produtor de 

territorialidades no assentamento.  

Em torno destes questionamentos as primeiras conclusões levaram a dúvidas e 

a algumas respostas como: as territorialidades são as expressões que ocorrem no interior do 

assentamento a partir de diferentes ações, sendo materiais e abstratas no cotidiano desse 

território. Essas territorialidades são produzidas a partir de vários atores e ações e não 

apenas a partir de um ator hegemônico que atua sobre o espaço. Assim, o espaço do 

assentamento é produzido a partir do interesse de diferentes atores envolvidos que se unem 

e se contrapõem na produção do território e de territorialidades.  Foi necessário conhecer 

os atores envolvidos na produção deste território, partindo da ocupação do espaço e dos 

processos envolvidos em sua constituição. Desse modo, foi analisado o contexto regional, 

no qual está inserido o assentamento e suas particularidades.   

O assentamento faz parte de uma região do Paraná que seguiu a ocupação 

dirigida a partir da produção cafeeira, favorecendo a ocupação e formação dos municípios 

como Jardim Alegre. Esse município fundamentou sua ocupação a partir da agricultura 

familiar pré-capitalista nos moldes da ocupação dos demais municípios do Norte do 

Paraná, permitindo a formação deste aglomerado urbano. A fazenda Corumbataí foi um 

caso à parte, em meio às propriedades cafeeiras desta localidade, sendo o uso do solo em 

sua maior parte por pastagem para criação de gado bovino.  

Com o tempo e mudanças de conjuntura internacional apoiada pelo Estado, 

algumas transformações chegaram a Jardim Alegre, alterando a dinâmica da região, como 

ocorreu em todo país. Essa mudança, em cada região, não levou em conta suas 

especificidades. Como a região já tinha uma produção cafeeira pré-capitalista absorveu a 

proposta de “modernização tecnológica” em suas propriedades. Com isso, Jardim Alegre e 

toda região Norte do Paraná sofreu baixas em sua população e, segundo Fleishfresser 

(1988), um “processo de diferenciação social”, que ocorreu em todo país. 

Com estas mudanças condicionadas pela ação do Mercado e do Estado, surge 

um novo ator no cenário da conjuntura no espaço rural brasileiro: o MST.  E, são estes, os 

nossos atores produtores das territorialidades do Assentamento 08 de Abril. Depois de 
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identificados os principais atores produtores de territorialidades no espaço rural, foi 

necessário compreender a ação e o trabalho que são empregados no espaço para sua 

territorialização e, consequentemente, para a produção de territorialidades. Como nossa 

principal análise está pautada sobre um assentamento organizado pelo MST, buscou-se 

compreender melhor esta organização social e como ela se territorializa e produz 

territorialidades.  

O MST organizou a ocupação da fazenda Corumbataí, a qual foi realizada a 

partir das ações dos trabalhadores sem-terra que seguiram as orientações deste movimento. 

A ocupação foi a partir de territorialidades que o MST construiu ao longo do tempo em um 

processo de resistência e enfrentamento para a realização da reforma agrária. Assim, o 

confronto que ocorreu na fazenda Corumbataí é típico do tradicional conflito: MST x 

proprietário.    

A fazenda Corumbataí, em meio a várias propriedades de porte médio e 

pequeno, carregava uma lógica diferente das propriedades do seu entorno, produzindo-se 

em uma lógica diversa da estrutura local. Como eram propriedades pequenas e médias e 

pela conjuntura, permitiu “a formação de uma camada de produtores detentores de 

razoáveis recursos, fenômeno que potenciou a adoção do tipo de tecnologia posta à 

disposição do setor agrícola no final da década de 60” (FLEISCHFRESSER, 1988, p. 47).  

Já a fazenda seguia uma lógica de valor especulativo e não para a produção caracterizada 

como os latifúndios da ocupação do Paraná Tradicional. Esta não tem a mesma origem das 

sesmarias da colonização do leste do Paraná, porém, se organizava na mesma lógica.  

Após algumas mudanças no espaço regional na década de 1960, a fazenda 

Corumbataí continuou se produzindo na mesma lógica, sendo que sua dinâmica é diferente 

das que ocorrem em seu entorno. Com a organização do MST e o destaque que esta tem 

pelo espaço que ocupa e pela dinâmica de produção, logo, a fazenda tornou-se alvo para a 

ocupação do MST.  

A territorialização do MST na propriedade foi um longo período de resistência 

e enfrentamento à estrutura do mercado e ao Estado que tentaram desarticular o processo. 

O Estado, por meio, das ordens de reintegração de posse ou pela morosidade do processo 

de regularização de desapropriação ou compra da propriedade pela União; o mercado pela 

lógica de reprodução e necessidade de subsistência do sem-terra e pela ação do 

proprietário, no uso do poder econômico e até da força, como forma de pressão contra os 

acampados.  

Com a compra da propriedade pela União, após oito anos de resistência dos 
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acampados na propriedade, uma nova lógica de produção e reprodução se organiza nesse 

espaço. Assim, o acampamento se torna assentamento e os atores envolvidos se 

reorganizam para a produção do espaço. Para leitura deste processo, utilizou-se a teoria de 

Raffestin (2009) sobre a organização dos atores e a produção de territorialidades do 

assentamento a partir do: “L, M, P (trabalho à disposição do ator, mediadores materiais, 

programa do ator)” na “R” relação que este tem com o “ambiente geral (Sn + So)” 

(RAFFESTIN, 2009, p. 27/28).  Foi utilizada, ainda, a reflexão de Castells (2008) sobre a 

identidade legitimadora, a identidade de resistência e a identidade de projeto. Estas foram 

pensadas em nossa proposta através da macroterritorialdades como estruturas que atuam na 

produção de territorialidade de forma homogeneizadora, assim como a identidade 

legitimadora de Castells (2008) e microterritorialidade que atuam na lógica de resistência à 

homogeneização do espaço.  

Nesse aspecto, para compreender como o 08 de Abril  se produz sobre o espaço 

em forma de território e territorialidades, aplicou-se um pouco da teoria de Raffestin 

(2009) e ainda  de uma nova leitura da teoria de Castells (2008). Parte-se do princípio que 

o Estado e Mercado são atores que atuam de forma macro sobre o espaço produzindo uma 

homogeneização por meio de: “L, M, P (trabalho à disposição do ator, mediadores 

materiais, programa do ator)”, e o MST, da mesma forma, criou uma estrutura 

macroterritorial que atua na homogeneização dos espaços que têm ação como os 

acampamentos e assentamentos. É necessário destacar que o MST tem “L, M, P”  

diferentes do Mercado e do Estado pela sua conjuntura e contexto. O assentamento se 

caracteriza como uma microestrutura produtor de microterritorialidades que se constroem a 

partir da correlação e confronto de forças macroterritoriais: Estado x Mercado x MST = 

Assentamento.  

Como o assentamento se produz por meio deste processo relacional, ele é único 

em suas territorialidades, pois cada assentamento se produz a partir das correlações e que 

pode se alterar pela presença mais forte ou não de um dos atores. Como exemplo, pode ter 

assentamentos que não têm a presença do MST e, assim, a organização e a produção do 

território será diferente. Da mesma forma pode haver um assentamento que a presença do 

MST é mais forte, o que pode alterar a dinâmica local. O assentamento caracteriza-se como 

uma microterritorialidade que recebe a influência de ambos os atores, porém, isso não quer 

dizer que é uma estrutura passiva, pois auto se organiza e constrói sua própria lógica e 

territorialidade neste processo. Assim, o assentamento tem sua territorialidade e território 

como produto de um processo relacional.  
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A partir destas reflexões destacaram-se algumas “relações” efetivadas sobre o 

“ambiente geral” do assentamento como a educação, a produção e a organização política 

social. A partir dessas três relações pode-se analisar a correlação de forças entre os atores e 

a produção de territorialidades do assentamento.  

Por meio do processo e formação institucional da educação no assentamento é 

forte a correlação e confronto entre: Estado x MST.  O Estado, por intermédio do MEC, 

estado do Paraná e município de Jardim Alegre atua sobre estes espaços. O MEC na 

regulamentação e o estado do Paraná e o Município de Jardim Alegre na manutenção dos 

serviços. O mercado também se faz presente das mais diferentes formas no processo de 

ensino, com o objetivo de formação para o mercado de trabalho em grandes centros 

urbanos. Desta forma, estes atores atuam na lógica de homogeneização da educação 

inserida no processo de ensino como ocorre no resto da rede de ensino, atuando sem levar  

em conta as particularidades.  

O MST, por meio da organização que há no interior do assentamento, com a 

estrutura em rede que possui e atuando de forma macro, é responsável pelo enfrentamento 

para que a educação do assentamento leve em conta algumas particularidades. Nesse 

processo relacional há vários envolvidos, como os professores que fazem parte da 

produção da territorialidade que se construirá juntamente com alunos, e pais de alunos que 

são os assentados.  

Conforme o capítulo que tratou esta lógica relacional, há um confronto entre 

alguns professores em relação à presença da estrutura do MST na escola, por não estarem 

acostumados com a ação deste ator em outras escolas. Nessa relação, pela organização do 

MST, os pais se fazem presentes na escola, sendo este o principio de uma educação 

democrática, pautada na autogestão da escola. Dessa forma a territorialidade produzida nas 

escolas é pautada na participação dos pais e assentados nas decisões da escola, em que a 

estrutura institucional ocorre nos moldes que o Estado mantém, porém, sua dinâmica é 

diferenciada pela orientação do MST sobre os assentados. 

Na relação de produção o confronto Mercado x MST e a presença do Estado na 

manutenção de ambos. O MST, pela sua conjuntura, trabalha no enfrentamento do sistema 

para a realização da reforma agrária. Para este objetivo, o movimento se fundamenta em 

alguns princípios de esquerda que, com a implantação de assentamentos, perde força diante 

da ação do mercado. O mercado controla os objetivos e meios da produção a partir da 

acumulação. O MST trabalha com a produção para subsistência do assentado e para a não 

desarticulação dos produtores pela ação do mercado. O Estado atua na organização e na 
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promoção de ambos, já que está organizado por meio de uma conjugação de interesses.  

Nessa lógica, o MST tem organizado os assentados para sua subsistência, por meio da 

COCAVI e da produção de alimentos; e o mercado tem entrado no assentamento por meio 

de lavouras para exportação como a soja.  

Por meio da organização social do assentamento se expressa a ação Estado x 

MST, com a ação dos assentados. Esta ação se inicia com a organização da estrutura 

político-social do assentamento que segue as diretrizes do MST. Depois da organização 

interna, os assentados se inserem em estruturas do Estado, como a disputa pela Prefeitura e 

Câmara de Vereadores de Jardim Alegre. A organização interna do assentamento e o 

número de assentados têm dado ao assentamento um “peso” de decisão e articulação nas 

eleições municipais, através do PT. A aliança e candidatos do PT têm sido vitoriosos desde 

que os assentados passaram a votar em Jardim Alegre. Esta ação levou a uma reação que é 

a rejeição por parte dos eleitores e grupos de Jardim Alegre que têm feito automaticamente 

aliança ao grupo adversário do PT e ao assentamento.  

Assim, são territorialidades do 08 de Abril construídas por meio da correlação 

de vários atores e um processo relacional sobre o ambiente: a  organização coletiva, 

resistência e mobilização desta organização, que atua em diferentes campos como nas 

eleições, ocupações de prédios públicos, como ocorreu com na Prefeitura de Jardim 

Alegre. Esta organização influencia também a produção, sendo responsável pela criação da 

COCAVI e articulação dos assentados na sua viabilidade para lidar com o mercado e 

subsistência das famílias para que o assentamento não se desarticule. Na educação, a 

organização política do assentamento tem trabalhado para que seus filhos sejam atendidos 

para uma formação voltada ao campo e para que a escola se produza a partir da 

participação dos assentados nas decisões, o que tem gerado conflitos.  

Desta forma o assentamento funciona, por meio da articulação de sua 

organização política, nos diferentes processos relacionais que ocorrem no seu interior, 

como produtor das territorialidades que são os frutos deste processo de confrontação e 

correlação de interesses do Mercado x Estado x MST = Assentamento.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Eu, Cleiton Costa Denez, Registro Acadêmico: 0510902, solicito ao Senhor (a): 

___________________________, membro do Assentamento 08 de Abril de Jardim Alegre 

- PR a sua AUTORIZAÇÃO para realização de uma pesquisa de Mestrado em Geografia, 

com ênfase na área de Geografia Agrária, tendo como título (provisório) para a dissertação: 

A PRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE ESTRUTURAS TERRITORIAIS: O 

CASO DO ASSENTAMENTO 08 DE ABRIL - JARDIM ALEGRE/PR, sob a 

orientação da Professor Dr. Sérgio Fajardo, pertencente ao programa de pós-graduação 

strictu sensu em Geografia da Universidade Estadual Centro Oeste - UNICENTRO. 

Comprometo-me a não alterar as informações prestadas. Haverá, também, o compromisso 

da confidencialidade dos sujeitos da pesquisa, e os dados obtidos, só serão divulgados e 

utilizados em reuniões e em publicações científicas. 

 

 

____________________, ______de _______________ de ________. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Cleiton Costa Denez 

Responsável pela Pesquisa 

RG. 8.920.111-0 / RA. 0510902 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Autorizado: Assinatura do entrevistado 
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Roteiro de entrevistas aplicado as famílias do Assentamento 08 de Abril em 

08/02/2010 

 

1. De onde vieram as famílias que estão assentadas?  

2. Onde foi montado o primeiro acampamento? 

3. Como era a estrutura e a organização do acampamento? 

4. Em torno de quantas pessoas havia no começo do acampamento? 

5. Houve conflitos na ocupação da fazenda? 

6. Quando e como foi ocupada a sede da fazenda? 

7. Por que o nome 08 de Abril? 

8. Como foi a vida do acampados depois que foi ocupada a sede? 

9. Como o MST definiu a 7 Mil como prioridade de ocupação? 

10. Qual era a visão que você possuía do Movimento (MST)? 

11. Como foi o primeiro contado com as pessoas da região, Com Arapuã, Godoy 

Moreira? 

12. Como foi o processo para regularizar os títulos para os assentados votarem em 

Jardim Alegre? 

13. Quando os assentados começaram participar ativamente das eleições de Jardim 

Alegre? E como foi o peso dos assentados na eleição? 

14. O que está sendo produzido no assentamento. 

15. Como funciona a concessão dos lotes? 
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Roteiro de entrevistas aplicado às famílias do Assentamento 08 de Abril em 6/3/2010 

 

1. Quais eram as reivindicações que vocês fizeram no dia 01 de fevereiro de 2010 para 

o prefeito de Jardim Alegre? 

2. E o prefeito atendeu as reivindicações? 

3. E como vocês avaliam a ação do Prefeito José Martins depois da ocupação da 

prefeitura? 

4. Existem questões partidárias no assentamento? 

5. Houve proposta dos dois candidatos nas eleições de 2004 e 2008 e discussão destas 

propostas no assentamento? 

6. Como foi a administração do Prefeito Mauro Oriani (PT) para o assentamento? 

7. Como avaliam o Assentamento ter elegido um vereador? 

8. Como é o seu lote? 

9. Como  a sua avaliação sobre o plantio de Soja? 

10. Existe a organização de uma cooperativa no assentamento? 

11. Sobre a relação do assentamento com os municípios próximos é mais forte com 

Jardim Alegre ou com Arapuã? 

12. Como é a relação do assentamento com as pessoas de Jardim Alegre? 
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Roteiro de entrevistas aplicado a vice-prefeita de Jardim Alegre Marilu Rech (PT) em 

Jardim Alegre em 3 de janeiro de 2011 

 

01. Como foi seu primeiro contado com assentados? 

02. Existe preconceito em relação aos assentados?  

03. Como era a Fazenda antes do MST? 

04. Quais as ações do município de Jardim Alegre no assentamento? 

05. Como foi a participação dos assentados na primeira eleição em 2004? 

06. O PT mudou depois do assentamento em Jardim Alegre? 

07. Como foi a relação entre os assentados e o Prefeito Mauro Oriani? 

08. Como é avaliado as reivindicações dos assentados pela população de Jardim 

Alegre? 

09. Qual foi a reação do Prefeito Mauro Oriani (PT) com a manifestação em frente a 

prefeitura? 

10. E como foi a participação dos assentados na eleição de 2008 e para a vitória do Pe. 

José Martins? 

11. O peso do PT em Jardim Alegre hoje se deve ao assentamento, porém há uma 

rejeição por parte de algumas pessoas também que sabem que há uma ligação entre 

o PT e assentamento? 

12. Como tem sido a administração do Pe. José Martins (PTB) para o assentamento? 
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Roteiro de entrevistas aplicado aos Professores do Colégio Rural Estadual José Marti 

no Assentamento 08 de Abril - 4/ e 5 do 01/2011 

 

01. Qual a sua identificação com o assentamento? 

02. Como foi o primeiro contato com o assentamento? 

03. Qual a visão as pessoas de Jardim Alegre tem do assentamento? 

04.  Como que é o trabalho dos professores em sala de aula? 

05.  Como é a participação da comunidade do assentamento no processo ensino 

aprendizagem? 

06. Os professores se identificam com o assentamento? 

07. Qual o principal objetivo de formação no assentamento? 

08.  Como é a organização do assentamento em relação a escola? 

09.  Como a coordenação e o setor de educação atuam na escola? 

10.  Como é a participação dos assentados na escolha do diretor da escola? 

11. Como que é transporte dos professores até ao assentamento? 

12.  A estrutura da escola atende as necessidades dos alunos? 

13.  Qual a diferença do inicio da escola no assentamento para a atualidade? 

14. Qual o nível cognitivo dos alunos? 

15. Qual a perspectivas dos alunos do 08 de Abril? 
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Roteiro de entrevistas aplicado ao ex-prefeito de Jardim Alegre Mauro Oriani  em 

Jardim Alegre em 18/01/2011 

 

01. O que levou ao senhor ser candidato a prefeito? 

02.  Como foi a participação do assentamento na sua campanha? 

03.  Teve peso para a sua eleição os votos dos assentados? 

04. Como foi administrar para o município que tem um assentamento que tem 

aproximadamente 40% da área territorial município e 2000 assentados para 13.000 

habitantes? 

05.  Como a ocupação que os assentados fizeram na prefeitura na época da sua 

administração? 

06.  Qual a sua avaliação sobre a presença do assentamento em Jardim Alegre? 

07. Qual foi sua posição na ultima eleição? 

08. Qual a sua avaliação para o assentamento no futuro? 
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Roteiro de entrevistas aplicado a Secretaria Municipal de Educação Niusa Pavan em 

Jardim Alegre em 11/01/2011 

 

01. Quando passou a responder pela Secretaria Municipal de Educação de Jardim 

Alegre? 

02. Como foi a participação dos assentados para a vitória do Pe. José Martins? 

03. Como aconteceu a campanha no assentamento? 

04. Quando e como foi o seu primeiro contato com os assentados? 

05. Houve conflitos por parte da Secretaria Municipal de Educação e os 

assentados? 

06. Como é a organização deles frente a escola municipal do assentamento? 

07. Como foi a prefeitura receber um protesto dos assentados por uma medida da 

Secretaria Municipal de Educação? 

08. Como está a situação para a construção de uma nova escola no assentamento? 

09. Explique como funciona o transporte escolar dentro do assentamento? 

10. Como é a relação dos assentados com o município de Jardim Alegre e como as 

pessoas da cidade enxergam os assentados? 

11. Existe desigualdade social no assentamento? 

12. Qual a sua avaliação do assentamento para o futuro? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


