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Abstract: Durante a década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
apresenta-se nacionalmente, como “alternativa” organizativa para os trabalhadores pobres, sem-terra 
ou pouca terra.  Para expandir-se nacionalmente, o MST define uma política de deslocamento de 
militantes da região Sul e Sudeste para o Nordeste do país, pautando-se na existência de um “padrão de 
militância sulista”, o qual deveria ser exportado. Em outros termos, não bastava que o MST fosse criado 
nos estados nordestinos – ele deveria seguir uma linha de atuação unívoca, por isso, a exigência de 
determinados critérios no processo de recrutamento e estruturação do MST, então identificados nas 
ações e na própria ritualística do movimento. A experiência organizativa dos militantes migrantes, na 
maioria dos casos, jovens, filhos de pequenos agricultores e com formação no interior da Igreja Católica 
conflitará com o perfil e com as experiências de luta e resistência das comunidades sertanejas do 
Nordeste. Por outro lado, a chegada do MST na região inaugura novas relações com a terra, o enfraque 
e rompe os laços com a elite local e forja novas formas reivindicatórias. Nosso objetivo nessa 
comunicação é analisar o conjunto de formulações, adaptações e resistências vivenciadas no processo 
de expansão do MST para o nordeste brasileiro. Para tal intento, utilizaremos o conjunto de entrevistas 
realizadas com os protagonistas desse processo, documentos e publicações internas do MST e literatura 
especializada.   
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1. Introdução 

Os trabalhos de Fernandes (2000), Fernandes e Stédile (1999) e Medeiros (2003) apontam 
como marco histórico do surgimento do MST o encontro ocorrido na cidade de Cascavel/PR 
em 1984. Participaram deste encontro mais de cem trabalhadores rurais vindos de 13 
estados, principalmente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A mobilização foi realizada pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e contou com apoio de bispos e padres católicos ligados 
ao setor considerado progressista da Igreja, sindicatos de trabalhadores rurais, intelectuais 
e partidos políticos.  
 
O I Programa de Reforma Agrária do MST (1984) define quem são considerados os “sem-
terra”. O documento define-os como trabalhadores rurais que trabalham a terra nas 
seguintes condições: “parceiros, meeiros, arrendatários, agregados, chacreiros, posseiros, 
ocupantes, assalariados permanentes e temporários e os pequenos proprietários com 
menos de cinco hectares” (documento interno, 1984). O referido documento estava 
voltado exclusivamente para a questão da terra, defendendo a legitimidade do próprio 
movimento: seus objetivos, princípios e alianças, medidas e ações que modifiquem e 
regulem o conjunto das políticas agrícolas e a transformação da estrutura fundiária 
brasileira, via combate ao latifúndio e ao capitalismo. Os adversários tradicionais do MST 
são os donos de latifúndios ou de propriedades cuja origem é irregular. Recentemente, 
diante dos próprios desafios políticos enfrentados no cotidiano de sua luta, o MST incluiu 
nesta categoria o chamado “agronegócio”, que, segundo sua avaliação, além de ser 
portador de um modelo agrícola historicamente excludente, disputa com a reforma agrária 
as terras improdutivas (SILVA, 2011).  
 
No I Congresso dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (1985), o MST se apresenta como 
alternativa política e organizativa. Aproveitando o momento da retomada das lutas sociais, 
pós-ditadura militar, definirá, entre seus objetivos, a nacionalização como prioridade. De 
acordo com Chaves (2000), o lema do I Congresso do MST estava alinhado com o cenário 
político pós-regime militar, por isso, a associação direta nos seus veículos de informação 
entre a reforma agrária e a democracia ou falta dela. A própria palavra de ordem adotada 
no I Congresso do MST deixa clara a discussão: “Sem reforma agrária, não há democracia”. 
Para isso, o MST atua em dois polos, que se mesclam e se fundem. Internamente, atua 
como uma organização política, pautada no centralismo democrático; externamente, 
apresenta-se como movimento de massa. Ambos operam dentro de uma 
complementaridade.  
 
Na leitura realizada por Chaves (2000), no primeiro Congresso, o MST definiu que seria uma 
organização autônoma e independente, composta por líderes eleitos entre seus membros 
nas instâncias de deliberação próprias do movimento, o que reforçara a necessidade de 
“ruptura” com a Igreja e seus símbolos. O Congresso também define os princípios: a luta 
pela terra, pela Reforma Agrária e pelo socialismo. A década de 80 no Brasil é marcada por 
uma efervescência política dado o esgotamento da ditadura militar, a atuação dos 
sindicatos, a pressão pela realização das “Diretas Já”, a elaboração do I PNRA (1985), a 
aprovação da Constituição Federal (1988) e a realização das eleições presidenciais no ano 
de 1989; internacionalmente, pela eclosão de vários conflitos armados, como as 
Revoluções Sandinista e Salvadorenha.  
 
De acordo com Fernandes (2000), o período de 1979 a 1984 caracteriza-se por criar as 
condições para a formação do MST como um “movimento social camponês”. De 1985 a 
1990, o MST se territorializa, segundo a terminologia adotada por Fernandes (2000). A 
partir desse momento, o MST alcançaria o status de movimento nacional e consolidaria a 
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sua estrutura organizativa. Através da forma de organização das atividades e do 
funcionamento das instâncias de representação, a partir dos anos 90, é gestada a definição 
intitulada “organização social ampla”.  Essa pode ser compreendida por uma frente de 
atuação, composta pelos acampamentos, assentamentos, escolas, cooperativas, 
secretarias, então responsáveis por atuar em diferentes dimensões da vida dos sem-terra. 
Esse funcionamento multidimensionado (estrutura e ações) é o que define o MST como 
uma “ampla organização social” (FERNANDES, 2000, pp. 239-243)1.  
 
A organização das atividades se estabelece de diferentes maneiras: secretarias, setores, 
sistemas, coletivos e articulação. Essas estruturas estão a serviço da construção do 
movimento e estão em transformação, funcionando de acordo com suas necessidades. 
Assim, uma secretaria pode ser transformada em setor, ou mesmo deixar de existir.  As 
instâncias possuem diferentes níveis de representação: nacional, estadual, regional e local. 
Os espaços de deliberação política são os congressos e os encontros. E as instâncias de 
representação são a coordenação e a direção. Para assegurar a interação entre as 
instâncias de deliberação e representação exige-se a organicidade dos militantes.  
 
No ano de 1989 define-se o Plano Nacional do MST com metas previstas até o ano de 1993, 
incluindo a preparação para o II Congresso Nacional do MST (1990). O capítulo IV e V nos 
interessam diretamente, pois tratam da situação do MST e das perspectivas colocadas para 
o movimento nos anos seguintes. Rapidamente, apontamos algumas das deliberações 
mencionadas acima, como, por exemplo, o item 44: “Ampliar a capacidade de organização, 
mobilização e ação, nos estados onde predominam os trabalhadores rurais, especialmente 
no Nordeste”; o item 50: “Desenvolver uma política de organização massiva e de ampliação 
do Movimento, segundo as regiões prioritárias e de maior concentração de trabalhadores 
rurais sem terra”; o item 53: “Preparar quadros em todos os níveis para garantir a 
resistência massiva nas terras ocupadas”; e o item 54: “Desenvolver a organização dos 
assentamentos com quadros dirigentes profissionalizados que sejam capazes de dar 
sustentação e um novo avanço na luta pela reforma agrária”. Este item articula-se com a 
orientação de superar o amadorismo nas ações do MST. No último tópico, os objetivos são 
ratificados, como podemos observar no item 65: “Desenvolver o MST nos estados do 
Nordeste com uma política adequada à realidade da região”, e no item 71: “Definir uma 
política de aproveitamento dos quadros existentes, de modo a atender as necessidades do 
MST a nível nacional e nos estados (…)” (Cadernos de Formação nº 17, 1989).  
 
O conjunto de tópicos citados acima ilustra a ênfase dada na política de nacionalização do 
MST, via deslocamento de militantes, elegendo o Nordeste como região prioritária e 
privilegiada para sua expansão. Trata-se, justamente, do período em que ocorreu o maior 
número de migrações para o Nordeste, momento em que os símbolos e resoluções 
mencionados acima reforçam a necessidade de um salto de qualidade do MST, através da 
formação de quadros especializados. Busca-se mais autonomia política e financeira, 
eficiência nas ações e exige-se maior disciplina por parte dos militantes, por isso, o rigor na 
formação dos quadros.   
 
Como ainda não estava capilarizado, o MST dependia da ajuda e da solidariedade de 
sindicatos e da Igreja, através de seus membros e das suas estruturas física e financeira, 
para realizar o deslocamento de militantes, os quais contribuiriam na consequente 
expansão do MST. Dentre os objetivos de expansão do movimento, encontraremos, no 
item 6 dos “Princípios práticos”, uma parte das justificativas e motivações para o 

                                                           
1 Ver mais em: FERNANDES, Bernardo (2000).   
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deslocamento de militantes – “ampliar o movimento nos municípios e regiões onde ainda 
não está organizado” (STÉDILE, 2005, P. 178).  
 
Em consonância com os propósitos de expansão, observamos nas deliberações do II 
Congresso do MST (1990), uma ampliação do tema da reforma agrária para a 
“transformação da sociedade brasileira”, por um “novo modelo agrícola”, os quais, em 
termos práticos, ampliam o espectro de seus adversários políticos, incluindo também as 
transnacionais envolvidas com sementes e insumos agrícolas, com comercialização e com a 
agroindustrialização. Em outros termos, de imediato, o MST visava somente objetivos de 
natureza econômico-corporativa. Gradativamente, o debate desloca-se para questões 
ético-políticas, concernentes à sociedade. Esse alargamento de reivindicações do grupo 
fundante da organização para os demais grupos é o que caracteriza um partido político 
(GRAMSCI, 2001). Então, compreendido como sujeitos que materializam a vontade coletiva 
de uma classe ou fração dela.  Segundo Gramsci, as características de um partido político 
são a estrutura organizativa, um conjunto de concepções políticas que balizam as ações do 
grupo, um corpo de intelectuais, uma camada média de militantes – que serve de 
interlocutora entre direção e base – e, por fim, a base formada pelas famílias de 
trabalhadores2.  
 
O MST, através da qualificação de seus quadros, buscava construir o consenso 
internamente e o convencimento das demais classes sociais, através da elevação da 
elevação do nível de consciência dos trabalhadores. Para o trabalho de formação dos seus 
quadros, apostava na realização de cursos (próprios e/ou em parcerias com instituições, 
universidades e indivíduos) e na construção de escolas de formação, como a Elói Ferreira, 
criada no extremo sul da Bahia. O MST, contava com um corpo de intelectuais, o qual 
buscava a ampliação de contato com sua base social. À medida que incorporava novos 
indivíduos e extratos populares, ampliava o leque de objetivos, aumentando, em tese, seu 
prestígio social. Outra questão importante, dentro do conceito de Gramsci, é a capacidade 
de apresentar um novo projeto de sociedade, resultado do aprimoramento orgânico e 
intelectual, com o objetivo de imprimir uma hegemonia de classe. 
 
De acordo com Brenneisen (2002), a direção do MST passou a atuar dentro da concepção 
leninista, “privilegiando a formação de quadros com vistas à formação de uma vanguarda 
dirigente” (BRENNEISEN, 2002, p. 50). O funcionamento nesse novo formato é que 
permitirá que o MST adote a política de deslocamentos de militantes do Sul para o 
Nordeste, com o objetivo de assegurar um padrão de militância baseado na experiência 
organizativa sulista.  

  

2. O método de trabalho de base   

O jornal Sem Terra n. 42 (fev. 1985) apresenta um panorama da situação do Nordeste, a 
partir dos relatos apresentados no I Congresso do MST, realizado na cidade de Curitiba, em 
fins de janeiro de 1985.  Os principais problemas apresentados pelos camponeses são a 
seca, o latifúndio, seguidos da fome e da violência. Nesse momento, a coordenação 
nacional eleita em 1985 contava apenas com um representante da região Nordeste. Ela era 

                                                           

2 A estrutura e a composição política e social do MST permite estabelecer aproximações com o 

quadro descrito.   
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constituída por dois representantes dos estados que “oficialmente” compunham o MST. A 
coordenação encontrava-se composta pelos três estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná), pelos quatro estados do Sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo) e por Mato Grosso do Sul, Bahia e Rondônia. Ou seja, observamos 
a preponderância da experiência do Sul e do Sudeste. De acordo com Chaves (2000), nesse 
primeiro congresso, definiu-se que o MST seria uma organização autônoma e independente 
(CHAVES, 2000, p. 125), composta por líderes eleitos entre seus membros nas instâncias de 
deliberação próprias do movimento. De acordo com Jaime Amorim: “(...) os primeiros 
encontros de 84 e o próprio Congresso que tinha representação do Brasil inteiro, mas era só 
representação porque efetivamente não representava a organização de um movimento de 
massa”. 
 
O MST precisava incorporar (rapidamente) as distintas experiências organizativas e as 
particularidades dos camponeses justamente no processo que buscava se estruturar 
nacionalmente. Os militantes migrantes traziam consigo a experiência de militância e de 
produção do Sul do país; eram, em sua maioria, “colonos” que vinham desenvolvendo a 
pecuária e a policultura. Deparam-se, todavia, com diferentes perfis de militantes e 
distintos processos de luta pela terra. A deflagração desses conflitos foi interessante para o 
MST, na medida em que ele se apresentava como a alternativa. Mas, também precisava dar 
respostas para as problemáticas que ora se apresentavam. Isso muitas vezes resultava em 
choque.  
 
O método de trabalho de base, elaborado pelos militantes migrantes Jaime Amorim (PE) e 
Ademar Bogo (BA), previa as etapas formativas como requisito para a participação nas 
ocupações e posterior incorporação ao MST. Nas reuniões de formação e capacitação eram 
abordadas as seguintes temáticas: "Como se organizar?"; "Como funciona a sociedade?"; 
"Quem são os amigos e inimigos?"; e, “A História do MST e da luta pela terra no Brasil”. 
Cumpridas essas exigências, o camponês recebia orientações de como se comportar 
durante a realização de uma ocupação, nos aspectos relativos à segurança, transporte e 
resistência à polícia e demais forças repressivas3.  

 
Então nós tínhamos que levar uma proposta pronta. Então, em vez do método "ver, julgar e 
agir", nós construímos o método do "convencimento". Eu tenho que ir pra uma comunidade, 
convencer de que a saída é lutar pela reforma agrária. Então não era um método de 
imposição. Mas ele, nós queríamos uma cartilha e nessa cartilha nós tínhamos que estudar 
em cada comunidade quatro temas. Pra que as pessoas a partir daí tomassem a decisão. 
Mas nós já íamos com a decisão que o povo tinha que tomar não era é... em que fazenda, 
horário, isso tudo não é definido. Então nós íamos com uma proposta, né? Nós vamos fazer 
uma ocupação, tal período, né? Enfim, quem quiser venha conosco, essa era a ideia. Agora 
pra ele tomar a decisão com a família dele, com a comunidade. Nós tínhamos uma cartilha 
com quatro... com quatro reuniões (entrevista concedida por Jaime Amorim, 2013). 

 
Essa “construção” não levava em consideração as especificidades de cada região. Já existia 
uma proposta pronta, a qual trazia consigo a experiência acumulada das ocupações do Sul - 
caracterizadas pela disciplina, espírito de sacrifício, devoção e resistência. O próprio Jaime 
chama a atenção para isso: “Quando nós fizemos um método e quando nos discutimos a 
coisas, nós não discutíamos as questões locais na elaboração do método. As coisas vão se 
adaptando em cada região” (entrevista concedida por Jaime Amorim, 2013). No 

                                                           

3 Tal decisão se articula com o Método de Resistência, qual consistia, basicamente, em enviar as 
crianças seguidas pelas mulheres e idosos para frente de massa, diante da violência policial ou 
ameaça de despejo.  
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depoimento de Jaime, fica evidente que os militantes migrantes possuíam o domínio de 
determinadas informações e a exclusividade de decisões acerca das ocupações de terras, 
reuniões e outras ações, competindo a eles assegurar a fidelidade ao formato proposto.  
 
A definição de método, apresentada por Bogo (2000), refere-se aos elementos e requisitos 
utilizados para se alcançar determinado objetivo. Os elementos que compõem a estrutura 
do método são: “análise, tomada de decisão, definição dos meios a serem utilizados, 
divisão de tarefas e avaliação” (BOGO, 2000, p. 17). De acordo com Ademar Bogo, o 
método se constitui em duas diretrizes e dois eixos que sustentam a sua aplicação. As 
diretrizes são a política ideológica e a técnica organizativa. A primeira orienta a análise e o 
“rumo” que a organização vai adotar, em consonância com os seus objetivos. A técnica 
organizativa também está alinhada com os objetivos; demonstra a eficiência quando eles 
são aplicados. A ideia geral de Bogo é que nenhum método deve ser abstrato. Os eixos são 
os elementos estruturantes e os requisitos orgânicos. O primeiro refere-se ao diagnóstico 
da situação, à definição, checagem e acompanhamentos dos objetivos, metas, plano e 
consequências.  Os elementos orgânicos são os requisitos que sustentarão a execução do 
método propriamente dito (BOGO, 2000).  
 
A tarefa dos militantes migrantes consistia em aglutinar e identificar futuras lideranças 
locais, projetando-as e contribuindo na sua formação. Verificamos esse processo na 
experiência relatada por Fátima Ribeiro. Rapidamente, essa militante conseguiu aproximar 
militantes locais, podendo, assim, assumir novas tarefas na organização e se deslocar para 
outras regiões do Ceará. João Daniel, em seu depoimento, descreve as orientações que 
possuía antes de partir. Na verdade a proposta era a gente vim, e se integrar, né? Aprender, 
se integrar, conhecer, né? A realidade. Então, essa era a orientação dada pelo movimento, 
né? Nada de impor, até porque era uma cultura bem diferente” (entrevista concedida por 
João Daniel, 2015).  
 
O processo de identificação de novos militantes ocorria fundamentalmente nas ocupações 
de terra e nos acampamentos – compreendido como o processo de formação e lapidação 
da identidade sem-terra.   
 

3. A política de deslocamento do MST 

Optamos por direcionar o nosso estudo para análise da experiência organizativa das 
lideranças que migraram para o Nordeste na década de 80/90. Muitas dessas, jovens, filhos 
de pequenos agricultores e com formação no interior da Igreja Católica, se constituíram 
lideranças justamente nesse processo de deslocamento e de enfrentamento com a nova 
realidade. Na leitura interpretativa das entrevistas e dos materiais internos, levaremos em 
consideração as interações entre os camponeses e essas lideranças; as disputas e 
contradições presentes nos discursos desses sujeitos, atentando para o fato de que a fala 
dos militantes migrantes não representara exclusivamente o universo dos sem-terra. Nas 
próprias falas das lideranças, identificamos divergências e posições distintas sobre o mesmo 
fato e/ou decisão. Ao utilizarmos as fontes orais, como fonte de informação, precisamos 
ponderar e levar em consideração a construção desses depoimentos, o contexto em que 
foram produzidos e o conjunto de experiências pessoais e coletivas que essas lideranças 
viveram.   
 
Estamos convencidos de que o processo de estruturação do MST estava sendo gestado, e 
resultava de um projeto político, de articulações nacionais e internacionais, no qual a 
presença dos militantes sulistas visava acelerar/antecipar a criação do MST nacionalmente, 
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imprimindo características da experiência organizativa do Sul do país. Deixamos claro que, 
ao propor uma releitura sobre o processo de estruturação do MST no Nordeste, 
privilegiando o papel dos militantes migrantes, reconhecemos igualmente a atuação de 
outros sujeitos e grupos políticos nesse processo.  
 
Lerrer (2008) define quatro gerações de militantes na trajetória do MST. A primeira geração 
coincide com a chegada dos militantes no Nordeste entre os anos de 1985 e 1988. A 
segunda situa-se no ano de 1989 a 1997, quando o MST já se encontrava “implantado” e a 
produção nos assentamentos já se encontrava minimamente organizada. Nesse momento, 
as migrações não são mais exclusivamente da região Sul. Observam-se migrações entre a 
própria região Nordeste e deste para o Norte do país. A segunda geração, na leitura de 
Lerrer, está subdividida também na terceira geração. Nos anos de 1996 a 1997, surgiram as 
“brigadas nacionais”. Essas não possuíam o objetivo de se fixar, mas auxiliar na execução de 
uma tarefa orgânica, arregimentando militantes de vários estados. A quarta geração é 
formada de brigadas de militantes que visam contribuir na formação e projeção de 
lideranças locais em alguma região ou assentamento, ou seja, possuem um prazo 
determinado para execução. Diferentemente das duas primeiras gerações, esses militantes 
não são destacados para assumir um papel de liderança no estado em questão.  
 
A trajetória de nacionalização do MST é fruto de um padrão de migração de militantes, 
resultado de condições sociais e históricas que produziram uma luta social de 
características muito peculiares (LERRER, 2008). Nesse processo de expansão para os 
estados da região Nordeste e Norte, o MST promoveu a migração de militantes da região 
Sul do país, com atuação nas pastorais e movimentos sociais, para “auxiliar” na 
estruturação do MST. Esses militantes possuíam uma função política específica, no caso, 
tratava-se de um migrante-militante com funções de liderança e de direção política, capaz 
de impulsionar e estimular os trabalhadores locais a adotarem as diretrizes organizativas e 
de produção propostas pela direção do MST.   
 
Existia uma avaliação interna, durante a década de 80, em torno da tese de que para se 
estruturar nacionalmente o MST precisaria viabilizar o deslocamento de “gente”, do 
contrário, não teria um caráter nacional. O I Congresso do MST, conforme observaremos 
nas falas dos militantes migrantes, serviu para subsidiar as discussões para a estruturação 
do MST, através da política de deslocamentos para os estados nordestinos. Os relatos dos 
participantes e/ou convidados das pastorais, sindicatos ou membros das comunidades 
contribuíram para “aclarar” o quadro da política agrícola, o perfil do campesinato e o modo 
de atuação das elites agrárias e industriais dos estados nordestinos. A partir desse 
diagnóstico, o MST avalia a correlação de forças e o potencial da região e orienta seus 
militantes a organizarem ocupações de terra e a ingressarem nos sindicatos rurais, com o 
objetivo de disputar a pauta e os recursos financeiros das entidades. Belle explicita a 
questão, demonstrando que a ocupação, como ferramenta tinha o papel de aglutinar e 
organizar as formas de luta: 

 
Nesse contexto que você fazer, ter essa presença, de ir construindo essa organização ampla, 
é que vem, então, essa demanda de pessoas que conheciam a metodologia, conheciam o 
movimento de contribuir então em regiões onde tinha uma necessidade maior. Então isso 
leva a um processo, vamos dizer assim, diferente, de relação, de compreensão, de 
importância, né? Que motiva e desloca (...) que a militância dos anos 80 é uma militância 
completamente distinta da de hoje, é uma militância de construção (entrevista concedida 
por Carlos Belle, 2013). 
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Belle menciona a existência de uma militância de construção em oposição à militância 
atual, considerada institucionalizada. Tratava-se de uma militância que precisava construir, 
a qual tinha a tarefa de propor ferramentas para organizar o conjunto de sem-terras. 
Durante o processo de expansão do MST, as ocupações de terra figuravam como a principal 
forma de aglutinação de militantes, bem como, estratégia central para obtenção das 
desapropriações. Fernandes (2000) afirma que, o MST nasceu da ocupação da terra; através 
dessa ação é pavimentada a existência do movimento, iniciando a construção de sua forma 
de organização. 
 
Dentre os limites para a nacionalização do MST, destaca-se a presença geográfica 
concentrada nos territórios do Sul e Sudeste do país. O MST pretendia ter um caráter de 
movimento nacional, portanto, precisava se expandir para outras regiões. Todavia, não 
bastava que o MST fosse criado, ele deveria seguir determinadas orientações/padrões com 
o intuito de assegurar a unidade ideológica do movimento nascente.  A partir dessas duas 
constatações: a primeira, que o MST internamente se estruturava como um partido político 
nos termos de Gramsci; a segunda, de que existia um perfil de militante, cuja experiência 
baseava-se nas ações desenvolvidas nos estados do Sul; podemos afirmar a existência de 
um “padrão de militância”, o qual deveria ser “exportado” para outras regiões, buscando 
“mitigar” eventuais desvios ideológicos. A fala de Jaime Amorim expressa essa orientação: 

 
No início do movimento ele (era) tinha um cara muito sulista, apesar de que o movimento já 
nasce nacional, já nasce com a perspectiva de ser nacional, de se construir com movimento 
nacional, mas corria o risco de não ser movimento nacional se ficasse apenas no Sul do país. 
E havia características diferentes entre aquilo que estava se construindo no sul país, com os 
acampamentos e as ocupações, e aquilo que estava ocorrendo no Nordeste (entrevista 
concedida por Jaime Amorim, 2013). 
 

Segundo o depoimento de um dos fundadores do MST, João Pedro Stédile, a decisão de 
enviar militantes sulistas para o Nordeste “nunca foi tomada como uma linha política 
geral”. Foi se desenvolvendo “como uma espécie de prática natural, de mútua 
solidariedade” e obedecia a uma necessidade de “acelerar o processo de articulação nas 
regiões de maior contingente de sem-terra, que era o Nordeste” (LERRER, 2008, 76)4.  
 
O depoimento de João Daniel aponta para uma direção diferente da apresentada por 
Stédile. Para o militante migrante existia uma orientação clara a respeito da necessidade de 
realizar deslocamentos de dirigentes para a região nordestina. Com a preocupação de 
assegurar a expansão do MST, dentro do modelo de militância desenvolvido no Sul do país, 
é deliberado pela direção nacional o envio de militantes para áreas marcadas pela 
dificuldade de acesso a terra, manutenção dos trabalhadores no interior das propriedades 
rurais e pela pobreza material. João Daniel fornece-nos pistas sobre o processo de avaliação 
interna do MST e as articulações subsequentes, as quais buscavam assegurar as condições 
para a militância do dirigente.  

 
O movimento, a nível nacional, tinha uma definição de crescer no nordeste, e implantar o 
movimento no nordeste, né? Pelos dados, a quantidade de camponeses, o movimento era 
muito fraco no Nordeste. Fraco em quantia, né? E com dificuldades. Então foi amarrada essa 
discussão; e os estados ficaram de receber os dirigentes militantes que vinham pra ajudar. E 
eu vim pra Sergipe, sozinho, pra ajudar o movimento (entrevista concedida por João Daniel, 
2015).  

                                                           
4 Essa entrevista foi concedida originalmente a LERRER (2008) e o fragmento acima se encontra 
disponível na sua tese de doutorado, conforme indicado nas referências bibliográficas.  
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De acordo com a publicação do NERA (s/d, p. 10), a maior concentração encontra-se na 
região da Zona da Mata e Médio Vale do São Francisco, ou seja, correspondendo à parte 
dos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Jaime Amorim -  integrante do 
grupo de militantes sulistas que acompanhou as primeiras ocupações de terra organizadas 
pelo MST nos estados do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará -, conta que, ao 
mesmo tempo em que havia uma avaliação da Executiva Nacional do MST sobre a 
importância do Nordeste para a luta pela reforma agrária, existia muita dificuldade acerca 
do convencimento quanto à forma de atuação. Isso ocorre, segundo seu depoimento, 
porque os delegados nordestinos que participaram do I Congresso do MST: “era gente 
ligada à Igreja, que tinha muita resistência à ocupação” (entrevista concedida por Jaime 
Amorim, 20013).  
 
Apesar de fundamental no processo inicial, para alavancar as lutas e oportunizar os 
primeiros quadros políticos, a Igreja começava a atravancar e dificultar as ações do MST, 
por divergências de objetivos e métodos. Na época, quando o grupo de militantes se dirigia 
aos estados para fazer as articulações para as ocupações, eles tinham necessidade de 
discutir com quem já atuava nas regiões, com mediadores vinculados a sindicatos e às 
pastorais da Igreja, haja vista, que o MST não dispunha de um aparato logístico, como 
telefone, carro e outros elementos fundamentais para a organização das ações. Diversas 
lideranças e setores da Igreja e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) 
compreenderam as ações e a presença dos militantes sem-terra como uma tentativa de 
diminuir a influência política dos setores já constituídos, diminuindo seu prestígio junto a 
base social.  
 
Outra dificuldade do movimento nascente foi a tendência de compreender o Nordeste 
como um bloco monolítico, sobretudo nos primeiros anos, ignorando as particularidades, as 
experiências organizativas anteriores, o perfil da produção e as demandas de cada 
localidade. Tal prática e a própria presença dos militantes migrantes causaram 
estranhamento. O principal questionamento era a respeito da forma como os militantes 
sulistas procuravam promover um trabalho permanente nas bases nordestinas. Grosso 
modo, eles eram acusados de “juntar pobres”, ignorando o ritmo e as experiências 
organizativas anteriores (LERRER, 2008). Em seguida, estruturavam-se os acampamentos 
para organizar as ocupações de terra de modo a pressionar o governo a desapropriá-las, 
passando depois a exigir políticas públicas para os assentamentos.  
 
Jaime nos diz que recaía sobre eles a acusação de “interferência sulista”, de não respeito à 
“cultura sertaneja”, de “imposição do método de trabalho”, mas somente por parte das 
entidades de classe e religiosas, conforme podemos perceber no depoimento abaixo.  
 

A igreja da Bahia fez um seminário em Teixeira de Freitas e trouxe ZN (...), ele "veio pra lá" 
pra trabalhar, ajudar a igreja a combater o MST, né? Trabalhando a ideia de que o 
movimento não respeita as culturas locais, é um grupo do sul que quer se projetar, né? Pra 
ser hegemônico, né? Dentro dos movimentos, né? E que isso é um risco pro nordeste, porque 
o nordeste tem outra cultura, outra característica... enfim, tentou mostrar pro bispo que o 
que nós tava fazendo ali era introduzir uma cultura que não era cultura do nordeste, que era 
só gente do sul. Bom, só que a Igreja dali sabia que não era, né?  (entrevista concedida por 
Jaime Amorim, 2013). 

 
Jaime refere-se a um evento específico realizado pela Igreja no município de Teixeira de 
Freitas (BA), que retrata o entendimento de muitos padres e missionários. De acordo com 
Jaime Amorim, Carlos Belle e João Daniel, a acusação de interferência sulista, de não 
respeito à cultura nordestina e à dinâmica de organização da produção dos próprios 
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camponeses, partia, fundamentalmente, dos setores da Igreja Católica. De acordo com 
Jaime, a Igreja trabalhava com “a ideia de que o movimento não respeitava as culturas 
locais, que é um grupo do sul que quer se projetar” (entrevista concedida por Jaime 
Amorim, 2013) (Grifo nosso). Sobre a acusação, de “enquadramento” por parte dos 
militantes externos, Belle diz que essa avaliação era corrente dentro da Igreja e da parte de 
algumas lideranças. O argumento de “interferência na cultura local” usado por parte da 
CPT, no entanto, não se sustentava entre os sem-terra e camponeses locais. Nesse ínterim, 
Belle lança a questão/desafio: “Ou a Igreja estaria disposta a retirar todos os missionários e 
padres que estão no país, e que na sua maioria nem brasileiros são?!”. De parte da 
população camponesa, propriamente tida, afirma que nunca ouviu esses comentários e 
nunca percebeu tratamentos distintos pelo fato de ser sulista. 

 
Não ia conseguir construir nada. Alguém acredita? Não acredita, né? Então, é outro tipo de 
relação, de forma de relação que não é aquela institucional. Não adiantar o padre tocar sino 
para chamar o pessoal para a Igreja. Ele vai porque é uma opção, é um tipo de relação que é 
estabelecida. Não é uma coisa mecânica como determinadas leituras, porque essa minha 
base social. A base social da Igreja reza para resolver conflitos (entrevista concedida por 
Carlos Belle, 2013).  
 

Para João Daniel, a tarefa primordial era se integrar e “auxiliar” na identificação e formação 
de novos militantes.  

 
Na verdade a proposta era a gente vim, e se integrar, né? Aprender, se integrar, 
conhecer, né? A realidade. Então, essa era a orientação dada pelo movimento, né? 
Nada de impor, até porque era uma cultura bem diferente. Muito diferente. E a 
gente tinha uma visão muito, é... muito mal conhecida sobre o nordeste. A gente 
não conhecia o nordeste. As maiores informações eram dadas pela grande mídia, só 
mostrando seca, morte, miséria, né? Então tinha uma visão muito ruim, assim, a 
visão geral (entrevista concedida por João Daniel, 2015). 
 

 De acordo com a documentação interna e com as entrevistas realizadas, percebemos um 
“desconhecimento” acerca da realidade nordestina, das organizações já instaladas e de seus 
dirigentes. Os militantes possuíam consigo uma grande disposição e desprendimento para 
atuar, no entanto, no plano prático, contavam com poucos elementos da realidade sócio-
política dos estados a que se destinavam. O depoimento de Zenaide é elucidativo: “Imaginava 
que o desafio seria muito grande, mas não tinha ideia que poderia ser presa. A gente vai no 
escuro. Na época a gente era muito jovem e quando a gente é jovem a gente faz aventura” 
(entrevista concedida por Zenaide Busanello, 2013).  Zenaide aceitou a proposta de ir para o 
Nordeste, motivada pelo espírito de aventura, no entanto, não tinha suficientemente claro o 
que representara o Nordeste brasileiro, os diferentes modos de vida e o grau de violência a 
que estavam submetidos os camponeses e as lideranças agrárias da região. Todavia, assumiu o 
desafio de migrar por compreender que o cumprimento dessa tarefa contribuiria na 
construção do MST nacionalmente e, no estabelecimento de novas relações de produção, 
através da distribuição de terras.  
 
Para compreender o universo das migrações é importante destacar a formação e o 
funcionamento das “redes de contatos” e de ajuda mútua em relação ao estabelecimento dos 
militantes migrantes nos estados nordestinos. Esse momento ocorre em etapa anterior à 
efetiva ocupação de terras. Está relacionado com o apoio das organizações religiosas e/ou de 
classe, com o potencial identificado através da projeção de alguma liderança e com o mínimo 
de suporte técnico, logístico e financeiro das organizações aliadas. Em muitos casos, a base de 
apoio resultava do estabelecimento dos próprios militantes migrantes, como no caso de 
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Maceió (Secretaria Regional do MST) e Sergipe.  Os depoimentos de João Daniel e Dilei 
demonstram o papel dessa rede de apoio:  

 
O movimento a nível nacional tinha uma definição de crescer no Nordeste, e implantar o 
movimento no Nordeste, né? (...) então foi amarrada essa discussão, e os estados ficaram de 
receber os dirigentes militantes que vinham pra ajudar. E eu vim pra Sergipe, sozinho, pra 
ajudar o movimento (entrevista concedida por João Daniel, 2015). 
 
Eu fui para a cidade de Propiá, Sergipe. Porque lá já estava João Daniel, já tinha, de certa forma, 
uma base consolidada. Com algumas pessoas já, né? E ali, inclusive, algumas pessoas do 
Sergipe, já nesse período, já nos ajudavam. Já tinha um coletivo. Então, por exemplo, pra vir pra 
Paraíba já vieram duas de Sergipe (entrevista concedida por Dilei Schiochet, 2015).  

 
Os militantes que migraram podiam se estabelecer definitivamente nos locais de destino ou 
retornar aos seus estados de origem. Identificamos as duas situações. O MST procurava 
equilibrar os interesses políticos e pessoais dos militantes5; no entanto, o que observamos é 
que, na maioria das vezes, os militantes se colocavam à disposição da organização. Os 
militantes recém-chegados não restringiam a sua atuação a somente um só estado. O formato 
de “migração” que estamos discutindo aqui se encontra alinhado com a ideia circularidade. 
Encontravam-se disponíveis e a serviço da construção do MST, imbuídos de grande espírito de 
sacrifício e disciplina, sendo capazes de circular, de se transladar a vários lugares 
(acampamentos e assentamentos distribuídos em vários estados), forjando novas 
sociabilidades, diferentes formas de mobilização e distintas relações com a terra.   

 

4. Algumas considerações  

Dentro da política de deslocamento, identificamos em praticamente todos os depoimentos 
dos militantes migrantes as expressões “ajudar” e “auxiliar”, referindo-se a tarefa de 
estruturar o MST no Nordeste. Os mesmos termos, encontramos em várias teses e 
dissertações6, como justificava e incentivo para o deslocamento dos militantes.  A adoção 
dessa terminologia, acreditamos, pode camuflar os reais objetivos e atenuar eventuais 
conflitos na disputa pelo espaço político. Trata-se de uma leitura superficial e ingênua do 
papel desempenhado pelos militantes migrantes na estruturação do MST Nordeste. Não se 
tratava de uma “ajuda” ou “auxílio”; mas, de pavimentar a construção de um movimento 
social com pretensões de partido político, dentro de critérios e resoluções pré-definidos. 
Competia aos militantes migrantes a tarefa de dirigir e de conduzir politicamente o 
processo de estruturação do MST.  
 
Insistir na adoção dessa narrativa é retirar todo o protagonismo desses militantes, os quais 
construíram os alicerces para a estruturação nacional do movimento atual e se constituíram 
como lideranças nesse processo. Trata-se de vidas marcadas por uma fusão entre a vida 
pessoal e da ingerência da organização política. As opções e recusas pessoais desses 
militantes, nos primeiros anos do movimento, definiram o ritmo e o tom da expansão do 
MST.  
 

 

                                                           
5 Cabe mencionar as redes familiares e de amizades, as quais, de maneira simbólica, buscavam 
equacionar e/ou aproximar as pessoas que se encontram distantes geograficamente. 
6 Como os trabalhos de ALENCAR (2010), CINTRA (1999), ARAÚJO (2007), LOPES (2007).   
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