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Memória, terra, dissensões e identidade: as duras penas de uma conquista
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Resumo
Neste trabalho são refletidas questões conceituais motivadas por um trabalho de extensão universitária 
que registrou relatos e falas que traduzem o sofrimento vivenciado por uma população de trabalhadores 
rurais incluídos pela exclusão. As formas de superação dessa condição colocam enfrentamentos e 
impasses em suas relações internas e externas ao movimento social do qual fazem parte. Os espaços 
sociais ocupados fizeram com que o reconhecimento do sofrimento e a necessidade de compaixão mútua 
emergissem como fatores de coesão na dinâmica da diversidade dos grupos e organizações sociais que 
caracterizam o assentamento em questão. A constante presença de disputas nesses espaços, antes de 
ser um problema, é a configuração de uma sociabilidade possível que, pedagogicamente, viabiliza a 
construção e a reconstrução das identidades e formas de organização do mundo da vida.

Palavras chave: Reforma agrária, assentamentos, identidade, sofrimento.

Memory, land, disagreements, and identity: the hard work of a conquest

Abstract
This paper analyzes conceptual subjects motivated by an academic extension work that recorded report 
and speeches that translate the suffering lived by a population of rural workers included by the exclusion. 
The overcoming forms of that condition put confronts and impasses in their internal and external 
relationships to the social movement of which they are part. The filled social spaces made to emerge 
the recognition of the suffering and the need of mutual compassion as cohesion factors. It occurred 
in the dynamics of the group and social organization diversity that characterize the agrarian camp in 
subject. Before being a problem, the constant presence of disputes in these spaces is the configuration of 
a possible sociability that makes possible the construction and reconstruction of identities and forms of 
organization of the world of the life in a pedagogic way.

Key Words: Land reform, agrarian camp, identity, suffering.

Introdução
 Este artigo relata parte da reflexão conceitual, que tem orientado pesquisas vinculadas a uma 
experiência de extensão universitária, na qual envolve diversas áreas de saber da Universidade Federal 
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de Viçosa. O entendimento da memória de um grupo de trabalhadores rurais demanda abordagem 
transdisciplinar e aproximação de tradições conceituais e muitos campos de saber. Oriundos das regiões 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no estado de Minas Gerais, atualmente eles se encontram na região 
do Vale do rio Doce, no Assentamento 1º de Junho, no Município de Tumiritinga, localizado na porção 
nordeste do Estado. A análise, aqui apresentada, partiu de uma grata experiência de orientação de estágio 
interdisciplinar com estudantes da Universidade Federal de Viçosa, neste Assentamento, o que acontece 
desde 1999. 

As primeiras visitas foram realizadas por uma equipe multidisciplinar de estudantes e 
professores, a partir do convite dos assentados que pretendiam obter, junto à Universidade, ajuda para 
resolução de alguns problemas técnicos da produção.  A equipe foi montada e capacitada por um grupo 
de professores, orientados pela literatura e por experiências práticas em pesquisas participativas. 

Para identificar como deveria ser a inserção da Universidade naquele espaço social, foi feito, 
inicialmente, um Diagnóstico Rápido Participativo com os assentados de uma cooperativa, a Coopernova 
(Cooperativa Novo Horizonte), que agregava assentados que haviam coletivizado suas terras quando da 
legitimação de posse feita pelo INCRA, em 1993. Em seguida, adaptando os procedimentos, o trabalho 
foi realizado, também, com os assentados da Apific (Associação dos Produtores Individuais da Fazenda 
Califórnia – nome da antiga fazenda desapropriada para fins de reforma agrária). Esta associação 
congregava os demais assentados, denominados na época, como “individuais”, pois exploravam seus 
lotes, individualmente, com suas famílias. 

Em 2008, quase dez anos depois da inserção da UFV naquele assentamento, a Coopernova 
entrou em processo de extinção, e a 
Apific passou a congregar maior número 
de agricultores do assentamento. Esses 
arranjos organizativos colocam-se como 
pano de fundo da análise aqui pretendida, 
por permitirem melhor entendimento 
das redes de interação social, que se 
estabelecem em espaços sociais de tensão 
e luta por direitos.

Os sentimentos que permeiam 
esses processos institucionalizam não 
só condutas burocráticas, mas relações sociais nas quais pulsam emoções e fluidez que marcam uma 
dinâmica social própria do mundo da vida dos que são incluídos pela exclusão, como dizia MARTINS 
(2004).  A racionalidade das ações assumidas pelos membros dos grupos sociais, ao se constituírem ou 
se desfazerem, evidencia riqueza de escolhas, mas também os limites dos desgastes que a permanente 
tensão interativa, decorrente das ameaças à vida, é capaz de produzir. A frustração de expectativas ou 
a realização das esperanças marcam a natureza teleológica e estratégica da maioria das interações em 
ambientes sociais nos quais se mantém, por longos períodos, a fragilidade das condições de sobrevivência 
com dignidade.

Figura 1 - Salvador Dalí, O Sono, 1937 
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O processo da pesquisa/intervenção

No desenrolar dos trabalhos de extensão universitária foi sugerido por alguns assentados que se 
procedesse a uma pesquisa sobre a história do grupo e que se registrassem as experiências das famílias. 
Pois já sabiam que essas lembranças iriam se perder ao longo do tempo e seus filhos, daqui a alguns 
anos, não tomariam conhecimento dos motivos, das dificuldades enfrentadas e dos desafios superados 
por eles, antes e depois da conquista da terra. 

Inicialmente, com um pequeno grupo, foram elaboradas questões que orientaram entrevistas, 
em profundidade. Além disso, outras questões metodológicas foram elaboradas em diálogo com o 
grupo. Ficou também acertado que os pesquisadores deveriam conversar com todas as famílias, para 
que ninguém se sentisse à parte do processo. Na época, questionou-se ao grupo por que eles mesmos 
não faziam isso, e a resposta foi que, se eles mesmos perguntassem “essas coisas”, as pessoas iriam 
responder: “prá que você quer saber isso, vocês já sabem! Vivemos isso juntos.”  

Assim, nessa função de outsider foi possível observar que, com o tempo, a pesquisa foi adquirindo 
função de ordenamento das memórias, de mobilização comunitária e retomada dos motivos originais 
da união do grupo. O que para as disputas internas teve um papel importante no sentido de se evitar o 
acirramento das distensões. A presença de pesquisadores na vida cotidiana tem efeitos profundos nas 
relações entre os indivíduos. No caso deste assentamento, especificamente, em razão da proximidade 
não só física, mas histórica e social do grupo, as pesquisas podem ter efeitos imediatos, intensos ou até 
perversos. Isso porque, não se passa despercebido num assentamento e, muitas vezes, aos pesquisadores 
e técnicos são atribuídas funções delicadas, para o que é preciso estar atento, pois elas podem ser postas 
de forma explícita ou tácita. Observaçõess semelhantes fizeram D’INCAO e ROY (1995). 

Nesse sentido, é bom dizer que, durante as entrevistas, sentiu-se como se  naquele momento 
ocorresse uma catarse coletiva. A confiança em nós depositada foi muito grande. Na medida em que 
colocaram em nossas mãos, de forma muito clara, avaliações dolorosas e conflituosas de suas vidas, 
com a expectativa de que elas se transformassem em história, em algo que pertenceria a todos, em um 
objeto de valor comunitário. Ficou evidente que aguardavam, com interesse e ansiedade, o resultado 
da reconstrução dessa memória do grupo. Um depoimento que muito sensibilizou os estudantes que 
trabalharam nesse levantamento veio de um assentado, quando, ao se referir à importância do registro 
da suas histórias, disse:

Eu expliquei pro pessoal aqui que esse trabalho que vocês estão fazendo agora é mais 
ou menos como na Bíblia. Quantos anos têm que Jesus Cristo morreu? Dois mil anos! 
Se os apóstolos não tivessem escrito o que ele fez, como é que nós ia sabê, hoje, o que 
aconteceu? Nós lutou demais nessa vida e aprendemo demais nessa luta. Vamos deixar 
aí prus mais novos, que vier, nossa experiência. Às vezes, nós podemo ensiná prá eles 
como é que é possível fazê as coisa. (Depoimento de assentado colhido em novembro 
de 2000, na época, 38 anos de idade).

Essas são observações importantes por que esse assentamento recebe, freqüentemente, várias 
pessoas das mais diversas universidades. Pela convivência acumulada, é possível ressaltar que já não 
é sem tempo um alerta para pesquisadores ou pessoas de classe média que passaram pela aculturação 
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universitária: passem a se perceber como “estranhos” e busquem modificar determinadas metodologias 
e condutas próprias dos trabalhos acadêmicos formais. A população está cansada de responder a 
questionários que perguntam coisas que nunca sabem para que servem, para onde vão e o que acontece 
com as respostas. Muitos pesquisadores nunca voltam para debater as conclusões e não têm disposição 
para perceber que elas estão “erradas”, do ponto de vista das famílias assentadas ou das condições 
institucionais locais. Ir lá somente para “buscar dados” que satisfaçam a curiosidade científica e, ou, os 
compromissos acadêmicos é um equívoco. 

Como membros de instituição pública, que guardam conhecimentos e competências distintas, 
além de teorizar sobre os processos sociais, ambientais ou políticos em curso, em razão das condições 
de vida tão deficitárias contra as quais essa população luta, faz-se necessário indagar questões do tipo 
“de que forma essa pesquisa poderia subsidiar as ações dos grupos para superação das condições tão 
difíceis que enfrentam?”. A devolução dos dados a essas pessoas que nos acolhem tão bem torna-se um 
imperativo metodológico. Ao se fazer pesquisa, vínculos são estabelecidos e eles têm implicações nos 
processos sociais em curso, como bem explicaram D’INCAO e ROY (op.cit). 

A forma da devolução pode assumir diferentes formatações e ser resultado de uma negociação 
dialógica. Para ultrapassar a postura de espectadores aventureiros, voyeurs da moral alheia, é necessário 
entender que a pesquisa realiza ações não meramente investigativas. Algumas demandas, tais como 
pensar ações concretas que contribuam para a melhoria das condições de vida dessas populações com 
as quais nos envolvemos, podem ser atendidas, mesmo que de forma restrita. Essa indelével devolução 
ou restituição tem maior chance de acontecer quando, ainda na elaboração dos objetivos da pesquisa, há 
preocupação com o outro, que é parceiro da pesquisa, e não mero objeto de pesquisa ou informante. 

O retorno, a devolução e o debate dos resultados, ao se tornarem preocupações constitutivas da 
metodologia de pesquisa com seres humanos, evidenciam um aspecto ético fundamental. O que não é um 
acréscimo ao acaso, feito depois do processo de interação em pesquisa, mas que antecede a decisão sobre 
o que pesquisar e sobre os instrumentos de análise. É esse retorno que dá sentido, ou seja, que permite 
conexões de sentido mais próximo de verdades interpretativas. Toda e qualquer pesquisa em dinâmicas 
cotidianas pode influir na construção ou na destruição de processos ou projetos em curso. O desafio 
metodológico está posto. A pesquisa reforça ou inibe determinados valores, qualifica ou desqualifica 
determinadas opções sociais e ambientais. 

Nesse sentido, deste trabalho no 1º de Junho, como em outros assentamentos, têm-se 
evidenciado certas questões metodológicas importantes, quais sejam, em que medida os trabalhos foram 
operacionalizados, com efetividade e sucesso, tanto para a vida acadêmica dos pesquisadores quanto 
para a vida dos assentados? A primeira informação a considerar é que, o caso aqui relatado, trata-se 
de um grupo que tomou em suas mãos os rumos de seus destinos. A experiência tem mostrado que a 
cultura política e organizativa do grupo social envolvido na pesquisa muito define as possibilidades das 
interações metodológicas participativas e, ou, etnográficas. Contudo, das observações até o momento 
realizadas, não se poderia dizer que o uso de metodologias participativas é inadequado para o trabalho 
com grupos sociais que não acumularam experiências político-organizativas de resistência.

O caso em questão permite evidenciar que existe uma relação favorável entre organização para 
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resistência e efetividade educativa e 
rapidez nos resultados com uso de 
metodologias participativas. Essa pré-
condição de competência organizativa 
permite perceber a importância das 
experiências políticas de resistência, 
pois viabilizam maior maturidade 
para interações assimétricas. Como 
é o caso das aproximações e atuações 
das Universidades junto a grupos 
sociais rurais. Essa questão da cultura 
política local exige cuidados analíticos 
e metodológicos que tornam a natureza 
das intervenções mais sistemática. A 
chegada do “estranho” não pode se 
dar de maneira impensada ou afoita. 
A criação de espaços para crítica e 
autocrítica das ações, tanto dos estranhos como dos membros dos grupos sociais locais, é uma estratégia 
metodológica indispensável a esse processo. Pois, para isso, não há receita sobre a melhor forma de agir 
e quais seriam, de antemão, os fins a que se destinam as ações. 

A resposta à questão “qual a melhor opção de vida” é, de direito, uma elaboração do grupo de 
agricultores. Não cabe a nós, os “estranhos”, dizer o que é melhor para eles. Como disse uma assentada: 
Vocês tem claro que são apoio, e não direção. Quando o pessoal confunde isso é que a coisa complica.  Falas 
como essa mostram como é delicada a presença de estranhos oriundos de classes sociais diferentes, de 
instituições e organizações. No entanto, em alguns momentos, esses “de fora” podem ser vistos com 
“bons olhos” e assumir ou lhes ser delegada a função de direção. Nesses momentos, a origem social 
distinta é que permite aprendizagens, desde que aconteça o encontro ou a fusão de horizontes, como diria 
OLIVEIRA (1990). Em situações de conflitos intensos entre iguais, os outsiders podem cumprir papel 
interessante, mas desde que tenham clareza dos limites temporais dessa ação e que não percam de vista 
a finalidade da mediação para autonomia deliberativa do grupo social.

A reconstrução das vivências anteriores à luta pela terra, o processo de organização dos sucessivos 
acampamentos, a conquista da terra e, finalmente, o processo de definição da forma de organização 
social e uso da terra no assentamento foram aspectos sistematizados não só para nossa compreensão, 
mas para produção de um livro de memória da luta travada por esses trabalhadores rurais. Na forma de 
uma cartilha, uma versão sobre a trajetória vivenciada pelas famílias e distribuída no aniversário de 15 
anos de assentamento. A elaboração desta cartilha demandou um longo processo de registro, transcrição 
das narrativas seguida de análise. Ademais, foi necessário um delicado processo de escolhas das falas, o 
que nos colocou com a difícil função de dizer o que foram, são ou serão esses outros, tão iguais, mas ao 
mesmo tempo tão diferentes de nós. A história vive e não para, mas, com certeza, a cartilha foi uma ação 

Figura 2 - Salvador Dalí, O nascimento do mundo, 1943
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motivadora de outras versões que o tempo e eles mesmos, no presente e no futuro, produzirão.  

Uma história de carne e osso

A história do Assentamento 1º de Junho remonta ao processo de expropriação ocorrido no meio 
rural brasileiro. A partir dos anos sessenta, quando houve mudanças nas relações de trabalho tradicionais. 
O que levou milhares de trabalhadores a buscar novas formas de sobrevivência, tanto no espaço rural 
quanto no urbano. Esse processo intensificou as migrações entre regiões e intra-regiões, desencadeando 
a precarização das condições de vida dessa camada social. 

O percurso desse grupo específico elucida um longo caminho, com passagens por pequenos 
municípios do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri até atingir o Vale do rio Doce. Depois do 
engajamento na luta pela terra, foram sete anos sob barracas de lona preta, conjugando acampamento e 
despejos. Atualmente, como assentamento, o grupo já acumula dezesseis anos de existência. 

Na região do Rio Doce, a história dos trabalhadores rurais é emblemática. A partir dos anos 
cinquenta, esta região foi ocupada por posseiros, que haviam sido expulsos das grandes fazendas de 
criação de gado. No livro “Nas terras do rio sem dono”, PEREIRA(1988) relata uma história sangrenta 
e de muito poder dos coronéis desse sertão de Minas Gerais. Nos anos sessenta, os assassinatos dos 
trabalhadores em Governador Valadares, fazem parte da história do que é considerado o primeiro 
sindicato de trabalhadores rurais desse estado. Eles são relatados como uma referência a um passado 
não vivido diretamente por esses agricultores, mas que, para eles, é parte de sua memória de classe. A 
intensificação do processo de modernização agrícola nessa região, a partir dos anos setenta, moldou, de 
tal maneira, o ambiente e a sociedade, que as contradições políticas e econômicas se acirraram até que, 
nos anos noventa, reiniciaram-se as ações de resistência e luta pela terra no Vale do Rio Doce. 

As famílias do 1º de Junho vivenciaram momentos de angústia e insegurança, e suas memórias 
refletem uma trajetória de vida pautada no sentimento de exclusão.No entanto há também descoberta 
de suas causas e na possibilidade de elaboração de formas de resistência a mudanças nos rumos e nas 
limitações que lhes eram impostas. A definição de mecanismos de superação dessa condição social 
foi viabilizada, concretamente, pelo engajamento na luta pela terra, pelo sindicalismo e, depois, pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

A longa experiência dos acampamentos realça a capacidade de resistência do grupo e a natureza 
de sua coesão. A exposição, por tanto tempo, à situações de penúria, tensão e violência, simbólica ou 
física,  explica, em parte, os inúmeros casos de depressão e alcoolismo entre membros das famílias, 
conforme pode ser constatado em reuniões e debates. Essas manifestações sintomáticas, muitas vezes 
acompanhadas com preocupação pelos vizinhos, fazem desse espaço do Assentamento mais que um lugar 
para se viver com dignidade e segurança, mas um espaço onde se estrutura uma forma de vida partilhada, 
necessária em razão da situação de precariedade persistente. Ninguém pode se garantir sozinho, entretanto, 
esse partilhamento não isenta os grupos de conflitos, que se instalam internamente nos indivíduos ou 
externamente em meio ao espaço de interações sociais. Relações de vizinhança familiarizam-se de tal 
forma, que compromissos morais e éticos dão o tom de um tipo de solidariedade na qual se confundem 
dicotomias clássicas: individualidade e heterogeneidade com coletividade e homogeneidade.
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As vivências de luta transformam os relatos individuais, impregnados de sofrimento, em possíveis 
elos de identidade, que são fortalecidos por uma rede de parentesco e compadrio, anterior à luta. Muitos 
outros elos surgiram e foram construídos ao longo das experiências partilhadas de conquista. A constituição 
de um objetivo comum, qual seja, a conquista da terra, corroborou para o estabelecimento de aproximações 
e identidades. A identificação do “a favor de quê” lutavam e, depois do esclarecimento, do “contra o quê” 
lutavam criou um processo indentitário intenso, no qual o sentido de oposição, de rejeição ao mundo 
vivido, foi impessoalizado na imagem e 
figura do “latifúndio”. A substituição do 
grande proprietário (um patrão padrinho 
ou senhor das terras cedidas para cultivo) 
por uma figura fria e historicamente 
emblemática (como o “latifúndio”) instala 
um processo de racionalização (como 
diria WEBER, 1994), que fundamentou o 
mecanismo de resistência para superação 
da condição de subserviência e opressão 
à qual se submetiam desde sempre. 
Entretanto, essa dimensão da análise 
macro pode escamotear a compreensão 
da tradução individual do processo, na 
qual o sentimento é vivenciado de forma diferenciada. Isso se dá em razão do que ADORNO (2002) 
chamou de violência estrutural, decorrente de características da estrutura social e econômica, tais como 
concentração da propriedade da terra, concentração de renda e desigualdade social, que marcam o tipo 
de vivência coletiva e individual dessas populações.

Pelos relatos ouvidos, nota-se que uma das faces da coesão social do grupo advém da identificação 
e da construção de similitudes pelos sentimentos vivenciados nos momentos críticos e graves da vida 
privada.  Na situação de fragilidade explicitada, estabelecem-se limites tênues entre a permanência da 
vida e a ameaça da morte iminente. Essa marca vivencial, com certeza, configura a constituição do que 
se poderia chamar de característica emocional e passional das interações que marcam a coletividade. 

Em razão da intimidade profunda construída pela experiência de luta, as interações próprias 
do cotidiano dramatúrgico face-a-face, como diria GOFFMAN (1985), acontecem sem dissimulações. 
A crueza da opinião manifestada ou a ironia explícita são condutas comuns aos olhos dos externos. 
Interpretar essas manifestações exige sabedoria e maturação do observador. Não se pode dizer que entre 
moradores do Assentamento não haja desejo de se manter a coesão; há dificuldades, com certeza, pois 
não se trata apenas de um desafio emocional, latente ou “energético”. 

O desafio de como construir um modo de vida digna e feliz, em uma terra degradada é concreto, 
pois essa não é uma opção que dependa, meramente, de idiossincrasia pessoal ou familiar. Como garantir 
a autonomia e a obtenção de condições de sobrevivência, quando ainda não se tem controle dos resultados 
produtivos em razão de limites ambientais? Como ter consenso sobre a melhor forma de distribuição dos 

Figura 3 - Salvador Dalí, A Persistência da Memória, 1931  
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benefícios conquistados, se a escassez coloca um tempero ácido no processo. No caso dos agricultores 
do 1º de Junho, apesar de estarem na terra há quinze anos, a tensão das ameaças à vida continua a 
desafiar essas famílias.

Todos os registros realizados, até o momento, revelam a manifestação de processos internos ao 
grupo, os quais contêm aspectos subjetivos muito sutis. A compreensão e as justificativas das ações próprias 
e dos outros, colocam em pauta a necessidade de um exercício hermenêutico de muita complexidade. 
Isso porque o convívio social, inerente aos movimentos de luta pela terra, força a constituição de relações 
intersubjetivas que partem das experiências individuais e transformam-nas em experiências socialmente 
partilhadas. A compreensão do si mesmo como um outro, como diria RICOEUR (1991), é um exercício 
de alteridade que, no caso em análise, evidencia um tipo de identificação. Ao questionar o que há do outro 
em si mesmo, ocorre um processo de fortalecimento de mecanismos de defesa emocional fundamentais 
para um trato mais racional das experiências de sofrimento e perdas. A esse processo pode ser atribuído 
o móvel que contribui para superação do imobilismo. A rememorização dos momentos graves ajuda o 
grupo a encontrar pontos de resistência e alimenta a permanência confiante de que alguma coisa boa é 
possível ser feita, para superar a persistência das precárias condições de existência. 

O sentido e o sentimento
 

Para dizer do sentimento e dos impulsos que perpassam esses homens e mulheres, o recurso à 
memória é um procedimento metodológico rico em compreensão, não por uma pretensa objetividade em 
si, mas pelo que ela revela sobre as formas de satisfação e insatisfação. A releitura dada pelas vivências, 
como dizia ELIAS (1995), tem uma importância enorme, pois,

(...)para se compreender alguém, é preciso conhecer os anseios primordiais que este 
deseja satisfazer. A vida faz sentido ou não para as pessoas, dependendo da medida em 
que elas conseguem realizar tais aspirações. Mas os anseios não estão definidos antes 
de todas as experiências. Desde os primeiros anos de vida, os desejos vão evoluindo 
através do convívio com outras pessoas, e vão sendo definidos, gradualmente, ao longo 
dos anos, na forma determinada pelo curso da vida; algumas vezes, porém, isto ocorre 
de repente, associado a uma experiência especialmente grave. Sem dúvida alguma, é 
comum não se ter consciência do papel dominante e determinante destes desejos. (p. 
13). 

Contudo, essa aproximação da subjetividade dos sujeitos por análises histórico-sociológicas não 
pode ter a pretensão de substituir a interpretação e o modo de explicação psicanalítica. Como explicou 
BOURDIEU (1997), a Sociologia pode aproximar-se da psicanálise para apenas

(...) construir diferentemente certos dados que esta toma também como objeto, 
detendo-se em aspectos da realidade que a psicanálise descarta como secundários ou 
insignificantes, ou que ela trata como telas que se deve atravessar para ir ao essencial 
(por exemplo, as decepções escolares ou profissionais, os conflitos de trabalho etc...) e 
que podem envolver informações pertinentes acerca de coisas que também a psicanálise 
leva em conta. (p.15).
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 Daí porque Bourdieu propõe uma sociogênese das disposições constitutivas dos habitus, que 
permitem melhor compreender como a ordem (ou a desordem) social “capta, canaliza, reforça ou 
contraria processos psíquicos” (Idem), gerando homologias, redundâncias, contradições e tensões. Nesse 
sentido, os relatos colhidos sobre a trajetória das famílias do 1º de Junho estão repletos de expressões que 
revelam o entrelaçamento dos fenômenos sociais e psíquico-emocionais:

 (...) de certa maneira, a gente acaba tendo um certo sentimento... comecei a trabalhar 
a terra depois que eu saí da escola, fui só até a 4ª série. A gente num tinha mais como 
estudar; então tem que trabalhar também. Na própria terra onde a gente vivia, já num 
tinha condição...O maior sentimento que eu tinha era que a gente começou a produzir 
e quanto mais a gente produzia, mais, prá ele, [dono da terra] era pouco. Quanto mais 
produzia e tinha sucesso na lavoura, prá ele era pouco. Aí veio a crise, em 81... eu perdi 
meu pai e eu tive de ajudar a família. Ele morreu com 52 anos, arrebentado de tanto 
trabalhar! Então fiquei meio assim, chocado, traumatizado com essas coisas. Depois é 
que eu percebi que trabalhar por si só, sem ter meio de produção, não vale a pena. E... 
ver meu pai morrer com 52 anos de idade, arrebentado de tanto trabalhar.... prá nós 
ficá devendo as tábua do caixão!!! eu revoltei mesmo com aquele negócio.. e achei 
que não dava mais prá seguir o mesmo ritmo de meu pai e que deveria dar um futuro 
prus meus filhos, ou prá outros, né? ou organizar os companheiros prá resolver aquela 
situação.... Tem uma coisa que motiva a gente muito. É que, quando a gente começa a 
juntar força, acha o caminho. É o caso da gente se juntar com os companheiros numa 
única proposta. Quando você unifica, o que falta é um movimento que organiza o povo. 
O povo tem coragem, o povo trabalha, o povo vai à luta. Então, acho que falta essa 
unidade,  e o movimento é que faz isso, fez e faz, e é uma coisa que ajuda muito. O 
único sentimento que a gente tem é que essa luta é muito dolorosa, quem tem coração 
...nem adianta! Aí tem que ter paciência, cê tem que correr todos os riscos de violência, 
de passar fome, de perder filho, como eu que já perdi dois desde 88. O primeiro filho 
nascido no Projeto Aruega [primeira ocupação do grupo no Vale do Jequitinhonha] 
foi meu. Às vezes, eu tinha dinheiro prá pagar o carro  prá levar no hospital, mas as 
condições em que a gente se encontrava, naquele momento, não dava condição, então... 
perdi minha filha, no final de 88. Então, foi o primeiro filho a nascer naquele projeto e 
um dos primeiros a ser enterrado naquele mesmo projeto. Então, ficou lá o sentimento. 
Mas tem outros problemas, eu perdi outro filho aqui também. Mas isso tudo a gente 
supera, né? O primeiro foi com problemas de parto e o segundo foi anemia passada, 
devida a própria condição que a gente passava. Tinha seis meses, perdi aqui mesmo.
(Depoimento de assentado, colhido em outubro de 2000, na época com 32 anos) 

Diante de falas como essas, comum entre muitos, o trabalho de registro das histórias de vida coloca-
se como um desafio que exige maior compreensão sobre a formação de identidades. No reconhecimento 
daquele que é igual a mim, mas também diferente, a partilha do sofrimento é um elemento revelador 
dessa igualdade/diferença. A condição de exclusão social e os sentimentos decorrentes dessa condição 
parecem ser as bases sob as quais são estabelecidos os elos de coesão do grupo. Esses elos foram 
sendo construídos ao longo das experiências de organização da resistência ao processo de expropriação 
vivenciado em razão da falta de terra. 

Nós morava num buraco de terra dos outros e não tinha nada, não tinha nem escola. 
Enquanto tava trabalhando, tinha o que comer. Um dia o fazendeiro disse: quem quiser 
ficar, vai ter que plantar nos morros. Ele ia criar gado que dava mais renda. Aí nós 
saímo e passamo para outra propriedade. Como é que agente fica numa terra que o 
fazendeiro fica avisando que não vai ter terra? Nós saímos de lá quando não tinha muita 
terra prá trabalhar. (...) Aí nós passou prá outra propriedade onde ficamo 20 anos(...). O 
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filho do patrão casou ,e quando ele voltou, ele começou a atentar. Ele queira pegar até 
filha minha. (...) se ela não ficasse na casa dele e fizesse o que ele queria, ele ameaçava 
por nós tudo prá fora! (...) aí eu tirei ela de lá e falei: nós vai do mesmo jeito, nós vamos 
prá qualquer canto, voltar prá casa dele, você não vai de jeito nenhum! Aí o moço foi 
lá e falou, falou... e nós falou a mesma coisa! Esse moço soltou criação na roça que 
nós fez e  o pai dele deu a maior bronca. Aí meu marido passou a beber prá passar a 
raiva. Aí, o padre, na igrej,  começou a falar nessas terras, no sindicato. Aí, meu marido 
resolveu: “Cê sabe que vou dar meu nome prá [conseguir] essas terras!? Ficar aqui 
com esse monte de filho e sem terra prá trabalhar, não dá! (Depoimento de assentada, 
colhido em 2000, na época com 56 anos).

Nesse processo, a necessidade de organização política e as experiências individuais tornam-se 
momentos de partilha de vivências. A trajetória pessoal e da família imediata torna-se memória coletiva 
e referência para uma identidade em construção, forjada nas ocupações, nos acampamentos, nos embates 
com a polícia e com os donos das terras. Só os acampamentos duram, em média, no estado de Minas, de 
quatro a sete anos, o que significa momento de vida  onde tudo é provisório e indefinido.

 Na minha trajetória de vida,... acho que foi a maior... desde que eu entrei na luta 
pela terra, foi a maior revolução que eu tive em toda minha vida, naquela época. Eu 
fui conhecendo novas culturas diferentes, novos companheiros, porque nós veio de 
várias regiões diferenciada. E a gente começou a conviver, cada um com um problema 
diferente. (Depoimento de assentado, colhido em novembro de 2000, na época com 34 
anos).

(...) antes da reintegração de posse, eles foram violentamente despejados. Aí veio a 
polícia e desceu o pau neles, onde que tiveram 14 pessoas torturadas. Dentre essas, 6 
feridas à bala e duas eram crianças com menos de seis anos de idade... uns dos filhos 
dos camponeses ficaram três dias na braquiara, perdidos e com medo de sair e ser 
morto, que era muito tiro...eles ficaram assustados. Um dos feridos ficou lá, com medo 
dos jagunços, porque eles passavam catando. A polícia também. Prá sair, tiveram de 
pegar os pais das crianças na cadeia e levar junto, prus filho reconhecer o pai e ele ver 
que tava vivo. Foi assim que nós achamos os menino, se não, tinha morrido lá dentro 
do mato mesmo. (Depoimento de assentada, colhido em novembro de 2000, na época 
com 38 anos).

Os sofrimentos anteriores movem cada família ao engajamento inicial, mas a permanência no 
processo passa por cada indivíduo, na sua busca do esclarecimento das causas de sua condição social e na 
identificação de alternativas de ação transformadora dessa condição. A ação intencional e dirigida para 
experiências partilhadas de luta na conquista da terra permite a consolidação de novas relações sociais, 
sem, no entanto, eliminar a possibilidade de surgimento de situações de conflito internas ao grupo. 
Esses são momentos em que se coloca a necessidade de maior envolvimento em espaços coletivos de 
discussão, nos quais valores e normas são questionados em sua capacidade de regular o novo espaço de 
sociabilidade:  

No acampamento, o regimento é uma necessidade, porque você vai viver em sociedade, 
em comunidade. A partir do acampamento você junta aquele bolo de pobre e finca num 
lugar. Pronto! começa a surgir os problemas. Cê tem de ter clareza onde cê quer chegar 
(...) Por exemplo, uma coisa que todos os nossos regimentos internos tem: horário de 
silêncio. Porque eu tô ali, um quer dormir mais cedo, o outro tem hábito de dormir 
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tarde. Então é preciso determinar que hora que nós pode fazer festa, serenata, conversar 
alto.  Se não, meu vizinho aqui vai sentir desrespeitado e não agüenta. E a bebida 
alcoólica? Como fica?(...) deixa tudo isso em aberto, prá ver como é que fica!(...) tudo 
isso, a partir das necessidades, a gente vai pondo no papel. Então, aquele regimento que 
fizemos em 93 já não prevalece nada, ele não tem mais sentido. Ele dava uma orientação 
prá comunidade. Como é que um cara que convive... que tem um comportamento bem 
estranho...o quê que diz o regimento? O quê que nós temo prá falar prás pessoas que 
veio de lá [de lugar diferente] que infelizmente não consegue superar os desvios que 
ele tinha lá fora. Como nós vamos dirigir esse coletivo, se não tivermos uma lei?. 
(Depoimento de assentado, colhido em outubro de 2000, na época com 35 anos).

Em acampamentos, o acordo acerca das normas a serem seguidas extrapola o universo da 
convivência pública e atinge o espaço privado dos barracos, das casas, das famílias, das condutas e das 
expectativas individuais. O rigor ou a flexibilidade das normas presentes em algumas organizações de 
assentados, que aparecem explícitas em regimentos ou indiretamente em normas tácitas, direciona o 
processo da ressocialização para novas condutas grupais, de tal forma que o grupo se constitui ou se 
depura, expulsa os que não conseguem se adequar a essa nova fase da vida. O exercício de autonomia 
e de reflexão individual mescla-se à grande necessidade do debate coletivo, da agregação, quando os 
assentados estabelecem mais que compromissos morais, pois se vêem implicados num processo do qual 
não podem se ver livres, sob pena de ver sem sentido todo o esforço histórico já empreendido. Quando 
essa reconstrução de si num grupo fica sem definição de futuro, um quadro de angústia coletiva instala-
se.

Nesse sentido, MOSCOVICI e DOISE (1991) esclarecem que, no estabelecimento de consensos 
em contextos em que a tradição ou a ciência não tem prestígio, o relacionamento social, o falar entre 
as pessoas e o estabelecimento claro dos pontos de vista é o que torna possível o consenso. Contudo, 
a partir de seus estudos no campo da psicologia social, eles têm evidenciado que, em escolhas sem 
constrangimento, ou seja, em espaços democráticos, indivíduos em conjunto são mais audaciosos que 
isolados. A discussão tem como resultado tornar indivíduos mais extremos ou radicais, com decisões 
polarizadas. Nessa situação, consenso não quer dizer, necessariamente, meio termo. 

Um exemplo disso se dá no que se poderia chamar de processo de depuração na constituição do 
grupo, como pode ser evidenciado na seguinte fala:

Eu sempre digo, acampamento é que nem varrer rua: vem de tudo. Vem coisa que 
presta, vem coisa que não presta, vem aquilo que se aproveita, é só dá uma lavadinha, 
uma ajeitada, mas vem coisa que é só jogando fora. (Depoimento de assentada, colhido 
em outubro de 2000, na época com 43 anos).

Essa habilidade para “deletar” o que não presta parece ser uma característica emocional da cultura 
de resistência do grupo. Acreditamos que seja exatamente isso que permite a esses agricultores romper 
com comportamentos heteronômos anteriores, no tempo do latifúndio e dos coronéis. Além disso, é essa 
capacidade de resolução de experiências, pela atribuição de novo significado ao vivido, que lhes permite 
dar  respaldo a novas regras, de certa forma, mais objetivas. O partilhamento não (e, ou, necessariamente) 
leva à impessoalidade das decisões. 
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A partir da observação cotidiana das formas de ação presentes em acampamentos, ocupações 
ou assentamentos, é necessário destacar a importância da clareza ética e da maturidade política das 
lideranças ou da chamada “direção”do movimento. Como nos foi explicado, 

Pensávamos que a coisa era mais ou menos assim: num interessava quem, mas 
o que deveríamos fazer. Já que tudo era decidido no coletivo, qualquer um de 
nós podia assumir a direção. Mas chegamos à triste conclusão que a pessoa 
[ênfase na fala] faz a diferença na direção... prá tristeza nossa, descobrimos isso. 
(Depoimento de assentada, colhido em novembro de 2007, na época com 38 anos) 

Determinadas condutas individuais podem fragilizar o grupo ou mesmo criar novos conflitos 
que podem levar a resultados inesperados. Essa evidência permite questionar em que medida haveria 
necessidade dos grupos populares de “vender a idéia”, para fora do assentamento ou comunidade, de que 
são um grupo coeso, ou seja, de se apresentarem como unidos e sem problemas internos. Esse não seria o 
caso do 1º de Junho, que, depois de 16 anos de assentamento e do estabelecimento de laços sociais (como 
trocas econômicas ou de compadrio) com parte dos moradores do município, já não tem tantos motivos 
para preocupações com formas mais adequadas de serem vistos. As famílias, ali assentadas, já não 
representam nenhum “risco ou perigo” aos demais moradores, e a dissimulação dos conflitos, por meio 
da apresentação de uma coesão apenas aparente, já não se faz desnecessária. Dessas observações, pode-
se dizer que o processo social de luta contra exclusão implica, também, na conquista do reconhecimento 
social do direito de vivenciar e descobrir formas autônomas de dirimir seus conflitos interpessoais. 

Todo esse processo é intenso em emoções. Quem viveu situações como essas traz na memória 
passagens inesquecíveis e plenas de significado. A maior gravidade nos relatos das trajetórias de vida, 
além da violência de latifundiários e da polícia, refere-se também às perdas de filhos, principalmente 
crianças, e às frustrações decorrentes das  ações de companheiros ao longo da luta. 

A morte de crianças é recorrente na memória do grupo, desde a etapa anterior à luta, quando 
eram meeiros, arrendatários e assalariados rurais. Cabe ressaltar que  populações em condições de vida 
precárias lidam, todo o tempo, com a morte, principalmente de crianças. Em acampamentos, a essa tensão 
somam-se as ameaças de despejo e outras formas de pressão que fortalecem e dão novos contornos para 
o sentido das perdas. A insegurança permanente, que também é inesperada (pois pode-se dar num dia 
de chuva, de lindo sol ou pelas madrugadas), expõe esses indivíduos a um adoecimento coletivo e, ou, 
individual.  Essa situação, quando persiste por longos períodos, induz ao pensamento de que a miséria 
seria coisa natural, e a morte dos filhos passa a ser vista como uma sina. 

Num levantamento feito em 2001, ao longo do trabalho de extensão universitária no Assentamento 
1º de Junho, das oitenta e duas famílias oficialmente assentadas, apenas trinta e três disseram que não 
haviam perdido nenhuma criança, nem antes, nem depois da luta, mas sempre remetiam a casos vividos 
por seus vizinhos. Além disso, trinta e duas famílias afirmaram ter perdido crianças, óbitos que, ao serem 
somados, resultaram em quarenta e nove crianças, sendo que trinta delas faleceram antes da luta; quinze 
na época das ocupações e acampamentos; e três no Assentamento 1º de Junho, até aquele momento 
de levantamento, em 2001. As causas de morte apontadas pelos entrevistados foram desidratação, 
desnutrição, atropelamento, ou mesmo uma simples falta de comida, a criança estava aguada, morreu de 
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malina. A fragilidade da vida das crianças é um fato entre muitas famílias Sem-Terra. 
Sobre esse aspecto, é bom que se diga aqui que, diante de relatos como esses, foi realizada, 

pela equipe do estágio, uma pequena pesquisa/intervenção sobre o estado nutricional das crianças. Esse 
trabalho foi feito em duas etapas; na primeira etapa, foram analisadas as crianças que frequentavam a 
escola do assentamento por meio de simples medidas antropométricas. Desde já, ficou explícita que a 
desnutrição pregressa marcaria, indelevelmente, a vida das crianças maiores de sete anos. 

Para melhor entender o significado dessas mortes, foi realizada uma segunda investigação quando 
foram analisadas as crianças de zero a cinco anos, por ser a fase de desenvolvimento infantil na qual 
mais concentra a mortalidade e que mais deixa sequelas. A idéia era subsidiar alguma forma de ação por 
parte do médico do município. Foram feitas medidas antropométricas complementadas com exames de 
sangue (hemoglobina) e de fezes (para análise da verminose). O resultado final dessa segunda etapa, com 
estatísticas mais precisas, já foi publicado(CASTRO et al., 2003).

Contudo, ainda é interessante destacar aqui que, das 71 crianças que foram atendidas na época, 
98% estavam com quadro de verminose; 30 anêmicas; 15, com desnutrição moderada; e 12, com 
desnutrição grave, o que significa 
perigo de morte. Esses dados foram 
apresentados, de forma agregada, 
em reunião com as mães. Em 
seguida, a equipe da Universidade, 
juntamente com representantes 
dos assentados, entregou uma lista 
com a síntese do levantamento ao 
médico do município e agendaram 
o atendimento direto para os casos 
mais graves. Além da reunião com 
as mães para devolução dos dados 
e debate, foi feito, por estudantes 
de nutrição, um atendimento 
individualizado a estas, por meio do 
qual elas se mostraram muito sensibilizadas com o quadro geral de todo o grupo. O medo da morte dos 
filhos ficou evidente nesses encontros. Esses estudos e intervenções foram feitos a partir de discussões 
da equipe de estagiários com os assentados, tanto que, antes de se dar início ao trabalho, já se fez um 
contato com a prefeitura e com o médico de Tumiritinga. Em realidade, sabe-se que, na época, nenhuma 
das medidas resultou em controle efetivo e imediato da saúde das crianças, porque também se tinha 
consciência de que a melhora na vida dessas famílias dependeria de muitas outras ações e contínuas 
políticas públicas. 

O que a experiência deixou de mais concreto é que qualquer intervenção deve, necessariamente, 
imbuir-se de formas participativas para sua efetivação com sucesso. É possível destacar ainda que, 
depois deste trabalho, tanto prefeitura como assentados puderam vivenciar formas de promoção de saúde 

Figura 4 - Salvador Dalí, A Face da Guerra, 1940
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mais eficazes. Desde 2005, um médico visita o Assentamento a cada duas semanas, antes mesmo da 
implantação do Programa de Saúde da Família (PSF)  e o estado nutricional das crianças tornou-se uma 
preocupação entre as mães e uma ação efetiva de um grupo de pessoas do Assentamento, as quais se 
tornaram responsáveis pelas pesagens e pelo controle do cartão da criança, o que acontece em encontros 
mensais denominados “celebração da vida”. 

Quanto ao outro motivo de sofrimento expresso, ou seja, as experiências frustradas com 
companheiros de luta ou com outras pessoas que apareciam como apoio ao longo das lutas, alguns relatos 
expressam quão importante são, nesse processo, os sentimentos de amizade, apoio mútuo e confiança. 

Minha história é meio esquisita. Eu falo esquisita porque, lá em casa, eu sou o único 
filho home. Eu abandonei minha família por causa da luta. A coisa é que, se você já 
fez esse trabalho, não pode vacilar. Se tiver de matar, vai morrer mesmo. Mas a gente 
não tem medo, não. Cada um tem seu jeito de trabalhar. A gente começa a entrar nesse 
troço. E a gente num sai mais não. O movimento parece que tem um imã, que puxa a 
gente e não solta mais não, mesmo quando a gente num tá na linha de frente. Então, eu 
hoje sou contra algumas liderança, nesse sentido. Eu dei tudo que eu tinha, larguei tudo 
que  eu tinha, prá né... eu tive problema sério... com meus companheiro... da gente ter 
de falar prá ele que, a partir daquela hora, ele num ser mais seu companheiro, de num 
falar mais com ele, mas falar de coração... isso dói! (Depoimento de assentado, colhido 
em novembro de 2000, na época com 35 anos).

O que mais mata a gente é você ter de brigar com o companheiro prá ele entender 
a situação que tá passando. Quer dizer, você não consegue explicar a conjuntura do 
momento. As pessoa te roba tudo que é mais precioso, que é aquilo que você constrói.  
Então isso dói. Até pessoas que, de certa forma, dizia que era a favor da Reforma 
Agrária, às vezes intervém na organização, aproveita de um momento de crise e muda 
os rumo de um pensamento seu. Isso dói muito. A gente só conseguia sobreviver nuns 
momento desses, porque agente ficou junto (...) porque agente foi muito forte. Perdi 
muito peso por causa disso, e só consegui recuperar depois que me livrei desse trauma. 
Isso prova a repressão, o sofrimento. (Depoimento de assentado, colhido em novembro 
de 2000, na época com 36 anos.)

Eu já disse, o que precisamos coletivizar é a amizade. Essa, mesmo depois de todas 
as discussões, se fica individual ou se fica coletivo, ela permanece. (Depoimento de 
assentado, colhido em outubro de 2007, na época com 42 anos).

O lugar da memória nos processos identitários 

Todos os relatos e vivências, descritos aqui, evidenciam as duras penas da conquista da terra; 
embates externos e internos, robustos e frágeis, ao mesmo tempo. Se olhado de fora, esse dilema não é só 
social, mas político, emocional e psicológico. Ele só é exótico e curioso para pessoas que não percebem, 
como disse SANTOS et al.(1998), que “há vidas na reforma agrária”.

Dessa forma, os relatos de toda a trajetória desses sujeitos sociais, desde os momentos anteriores 
à conquista da terra, são impregnados de sofrimento, decorrente de sucessivas perdas de crianças e de 
rompimentos de relações afetivas e de relações de trabalho. Ao longo de suas trajetórias, é possível 
perceber as diversas formas de dominação que extrapolam o universo da produção, infiltrando-se por 
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todas as instâncias da vida social e evidenciando os usos e abusos dos trabalhadores destituídos de 
terra. 

Em visitas a assentamentos, tanto no 1º de junho como em outros, chama atenção a constante 
presença de quadros depressivos, entre jovens e adultos. Nos trabalhos desenvolvidos pela UFV, ainda 
não tornou possível a efetivação de projetos de intervenção na saúde mental coletiva, por faltar a essa 
Instituição uma estrutura de apoio, como cursos na área de saúde, de forma que possam desenvolver  
programas de estudo mais profundos a respeito desse problema tão sério, principalmente entre populações 
excluídas. Os longos períodos de tensão, ansiedade e ameaças concretas à vida configuram uma demanda 
que, ao que parece, é um problema de saúde pública recorrente em assentamentos ou entre populações 
de rua.

Após a conquista da terra, esse sofrimento reproduz-se como elemento fundamental de construção 
de identidade, baseada, entre outros aspectos, na compaixão mútua, na partilha do sofrimento vivenciado. 
Quando essa compaixão se rompe em razão dos desafios do presente, o grupo cai no imobilismo. O 
compartilhamento do sofrimento lhes dá resistência para o enfrentamento dos novos embates internos 
e externos no processo de consolidação da organização do Assentamento. Para a continuidade da 
participação na luta pela terra no contexto nacional, os laços de coesão pessoais são fundamentais. 
O assentamento é um espaço vivo em aprendizagem, um antídoto contra a alienação da ascética vida 
universitária, mas coloca-nos muitos desafios e só é possível encontrar saída se, partilhadamente, ela for 
elaborada. Fica, então, como motivação para os estudiosos da Psicologia Social e da Saúde Coletiva a 
implementação de um Programa de Saúde Mental Coletiva para populações dos assentamentos ou em 
condições de risco, pautadas pela miséria.
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